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ЗМІСТ 
спр. №№ 

 

Бюджети   1692, 2227, 2249, 2273, 2338, 2350, 2355, 2362, 2618, 3313, 3750, 4005,  

4286, 4386, 4433, 4534, 4606 

Відомості: 

- на виплату заробітної плати   1441, 2317, 2346, 3123 (див. також списки); 

- про нарахування внесків у фонд праці  1154, 1951, 2895, 3157, 3309, 3747, 4533; 

- про стан майна лікарняних кас   72, 411, 929, 948, 1321, 1956, 2058, 2482, 2897,  

2971, 3134, 3161, 3753, 3858, 4007, 4098, 4275, 4538, 4570, 4608 

Звіти: 

- про діяльність  

- Окружної спілки лікарняних кас у мм. Кракові та Львові   1696, 2358, 2361, 

2376-2387, 2393-2402; 

- Окружного управління страхування у м. Львові   2230, 2322; 

- комісарів, директорів, лікарняних кас, лікарень, аптек та ін.   3, 24, 28, 32, 

38, 50, 81, 129, 312, 320, 324, 325, 329, 348, 358, 365, 561, 594, 649, 670, 774, 

859, 870, 871, 881, 918, 919, 921, 978, 979, 1166, 1298, 1303, 1500, 1525, 

1560, 1563, 1609, 1640, 1719, 1736, 1971, 1976, 1983, 1989, 1994, 2068, 2361, 

2456, 2631, 2659, 2669, 2694, 2695, 2703, 2787, 2813, 2864, 3082, 3083, 3099, 

3158, 3347, 3506, 3535, 3541, 3588, 3617, 3618, 3626, 3636, 3694, 3748, 3774, 

3795, 3826, 3843, 3912, 3947, 3967, 4200, 4240, 4374, 4385, 4395, 4547, 4593; 

- про перевірку  

- аптек   1754, 2447, 2821, 3044, 3715, 3988, 4200, 4484, 4678; 

- лікарняних кас    9, 13, 19, 39, 51, 56, 62, 82, 87, 115, 120, 135, 144, 151, 166, 

174, 187, 192, 196, 207, 219, 235, 239, 240, 249, 256, 262,  269, 273, 281, 284, 

286, 290, 295, 307, 321, 330, 359, 366, 370, 378, 387, 394, 401,  409, 419, 423, 

431, 447, 453, 459, 467, 471, 474, 478, 489, 492, 494, 496, 502, 507,  518, 522, 

525, 531, 532, 536, 539, 542, 549, 553, 562, 568, 574, 595, 601, 606, 620, 624, 

628, 632, 635, 638, 653, 657, 658, 667, 671, 677, 682, 687, 694, 700, 705, 709, 

714, 720, 725, 728, 741, 750, 755, 780, 805, 811, 836, 846, 852, 872, 883, 900, 

920, 922, 960, 968, 973, 980, 988, 991, 999, 1004, 1008, 1014, 1015, 1025, 

1037, 1053, 1057, 1066, 1070, 1083, 1095, 1100, 1105, 1109, 1119, 1127, 1131, 

1138, 1155, 1171, 1178, 1189, 1193, 1206, 1210, 1213, 1218, 1225, 1241, 1256, 

1261, 1264, 1271, 1274, 1277, 1287, 1292, 1305, 1309, 1317, 1333, 1348, 1356, 

1383, 1388, 1400, 1403, 1412, 1425, 1431, 1438, 1445, 1467, 1473, 1474, 1479, 

1491, 1505, 1517, 1525, 1530, 1537, 1547, 1557, 1561, 1564, 1566, 1574, 1579, 

1584, 1589, 1593, 1598, 1609, 1613, 1617, 1624, 1628, 1633, 1634, 1639, 1647, 

1652, 1655, 1658, 1662, 1664, 1676-1683, 1686-1690, 1691, 1697, 1703, 1705, 

1728, 1762, 1763, 1779, 1780, 1831, 1842, 1859, 1879, 1890, 1898, 1917, 1928, 

1952, 1973, 1977, 1978, 1984, 1990, 1995, 2005, 2010, 2034, 2041, 2046, 2052, 

2064, 2069, 2073, 2076, 2079, 2085, 2089, 2095, 2109, 2130, 2116, 2137, 2248, 

2298, 2323, 2366, 2374, 2417, 2426, 2457, 2473, 2529, 2534, 2558, 2563, 2571, 

2582, 2598, 2611, 2617, 2632, 2647, 2650, 2652, 2655, 2660, 2670, 2677, 2688, 

2704, 2710, 2721, 2725, 2727, 2733, 2763, 2772, 2781, 2790, 2797, 2816, 2832, 

2840, 2849, 2855, 2860, 2865, 2869, 2874, 2894, 2902, 2907, 2911, 2915, 2923, 

2924, 2929, 2938, 2941, 2958, 2967, 2974, 2988, 3011, 3016, 3020, 3029, 3034, 

3058, 3073, 3084, 3093, 3100, 3109, 3118, 3174, 3184, 3187, 3191, 3194, 3203, 

3213, 3251, 3260, 3262, 3264, 3274, 3276, 3285, 3291, 3294, 3299, 3310, 3325, 

3333, 3337, 3341, 3351, 3356, 3362, 3368, 3371, 3384, 3390, 3399, 3416, 3429, 

3439, 3456, 3458, 3470, 3474, 3479, 3481, 3495, 3498, 3507, 3510, 3519, 3526, 

3534, 3543, 3544, 3548, 3552, 3555, 3561, 3566, 3577, 3580, 3584, 3605, 3611, 



3635, 3649, 3667, 3689, 3698, 3702, 3705, 3715, 3730, 3770, 3771, 3782, 3786, 

3800, 3804, 3813, 3819, 3827, 3837, 3844, 3853, 3877, 3893, 3897, 3904, 3906, 

3908, 3919, 3924, 3932, 3940, 3958, 3962, 3968, 3976, 3985, 3991, 3993, 3997, 

4006, 4019, 4023, 4027, 4046, 4058, 4064, 4069, 4078, 4086, 4094, 4114, 4137, 

4141, 4153, 4159, 4165, 4168, 4180, 4188, 4210, 4216, 4219, 4225, 4226, 4231, 

4241, 4249, 4255, 4263, 4270, 4285, 4300, 4313, 4324, 4328, 4332, 4341, 4352, 

4357, 4364, 4387, 4396, 4407, 4421, 4462, 4475, 4496, 4511, 4512, 4532, 4556, 

4559, 4568, 4573, 4586, 4595, 4605, 4619, 4622, 4628, 4634, 4637, 4656, 4664, 

4678, 4699, 4705, 4712, 4720, 4724, 4733, 4745; 

- лікувальної роботи повітових лікарняних кас   110, 116, 163, 167, 170, 1258, 

1262, 1843, 1860, 1871, 2026, 2031, 2110, 2112, 2118, 2519, 2718, 3074, 3077, 

3078, 3242, 3244, 3247, 3382, 3385, 3568, 3573, 3894, 4020, 4059, 4308; 

- роботи лікарів   1640, 1665, 1858, 1878, 2023, 2763, 3117, 3130, 3158, 3292, 

3394, 3749, 3946, 4041, 4176, 4194, 4200, 4220, 4348, 4484, 4659, 4685; 

- санаторіїв   3694, 3702, 3705, 3706, 3715, 3730, 3733 

- про надану медичну допомогу застрахованим   105, 491, 853, 874, 884, 901, 925,  

946, 1480, 2577, 2593, 2599, 2822, 2969, 2975, 3132, 3670, 3751; 

- про кількість застрахованих   613, 616, 1707, 1720, 1844, 1880, 1891, 1899, 2138,  

2312, 2576, 2678, 2689, 2696, 2814, 2942, 2947, 3326, 3369, 3578, 3767, 3801, 3814, 

3828, 3920, 3934, 4189; 

- про організацію дитячих колоній    882; 

- про прибутки і витрати 928, 1140, 1140, 1142, 1823, 3669, 3936, 4272, 4447, 4464, 4476; 

- про виплачену допомогу застрахованим особам   4274; 

- про допомогу годуючим матерям   14, 20, 25, 29, 33, 40, 57, 63, 83, 88, 104, 111, 117,  

121, 130, 136, 145, 152, 171, 175, 181, 188, 193, 204, 208, 212, 215, 220, 226, 236, 

254, 257, 263, 270, 274, 278, 287, 296, 303, 308, 313, 316, 322, 326, 331, 349, 354, 

360, 367, 372, 379, 388, 395, 422, 424, 432, 440, 448, 454, 457, 460, 513, 575, 583, 

587, 596, 602, 607, 636, 663, 666, 672, 678, 683, 688, 691, 701, 706, 742, 751, 756, 

775, 782, 789, 795, 801, 806, 813, 825, 830, 839, 847, 854, 862, 875, 885, 902, 926, 

947, 969, 974, 981, 1005, 1009, 1017, 1018, 1134, 1143, 1157, 1199, 1228, 1242, 1310, 

1319, 1336, 1363, 1368, 1375, 1384, 1404, 1409, 1413, 1416, 1421, 1426, 1439, 1446, 

1462, 1468, 1475, 1481, 1493, 1507, 1511, 1515, 1518, 1522, 1526, 1531, 1538, 1548, 

1567, 1575, 1594, 1599, 1610, 1614, 1618, 1625, 1629, 1636, 1642, 1648, 1659, 1666, 

1716, 1721, 1730, 1731, 1737, 1741, 1747, 1748, 1755, 1764, 1781, 1801, 1845, 1863, 

1872, 1881, 1892, 1900, 1908, 1918, 1930, 1953, 1996, 2001, 2006, 2011, 2027, 2036, 

2042, 2047, 2053, 2096, 2118, 2121, 2127, 2131, 2142, 2313, 2336, 2408, 2413, 2418, 

2421, 2422, 2427, 2428, 2435, 2436, 2474, 2504, 2542, 2548, 2559, 2564, 2578, 2583, 

2588, 2594, 2600, 2612, 2621, 2633, 2661, 2665, 2671, 2679, 2815, 2875, 2880, 2943, 

2948, 2964, 3046, 3059, 3119, 3133, 3160, 3248, 3252, 3295, 3300, 3311, 3327, 3499, 

3502, 3508, 3511, 3520, 3527, 3536, 3671, 3692, 3717 - 3719, 3732, 3752, 3779, 3791, 

3796, 3805, 3809, 3815, 3820, 3829, 3838, 3845, 3856, 3879, 3925, 3992, 3994, 3998, 

4087, 4097, 4115, 4181, 4190, 4195, 4201, 4221, 4227, 4232, 4242, 4250, 4256, 4273, 

4309, 4314, 4325, 4329, 4349, 4353, 4358, 4365, 4375, 4388, 4397, 4408, 4422, 4434, 

4448, 4465, 4478, 4485, 4498, 4515, 4537, 4569, 4574, 4579, 4587, 4596, 4607, 4620, 

4623, 4626, 4629, 4635, 4638, 4665, 4669, 4672, 4679, 4734, 4740, 4746; 

- фінансові звіти   15, 717, 721, 766, 781, 788, 794, 800, 812, 837, 860, 873, 923, 945,  

1016, 1047, 1139, 1164, 1167, 1226, 1318, 1492, 1635, 1641, 1729, 1746, 1800, 1812, 

1861, 1929, 2104, 2145-2154, 2156-2167, 2170-2181, 2186-2197, 2199-2210, 2213-

2225, 2231-2243, 2250-2261, 2274-2285, 2299-2311, 2324-2335, 2351-2353, 2362, 

2370, 2434, 2503, 2619, 2879, 2968, 3045, 3075, 3085, 3131, 3159, 3238, 3241, 3345, 

3348, 3402, 3716, 3731, 3913, 3915, 3933, 3975, 4095, 4271, 4272, 4287, 4406, 4513, 

4535, 4594, 4617, 4646 



 

Інструкції    2, 127, 835, 1672, 2086, 2293, 2318, 2320, 2404, 3725, 4413, 4414, 4551 

 

Листування: 

- про відкриття, реорганізацію та закриття аптек   44, 405, 894, 1123, 1851, 4244, 4452,  

4703, 4706, 4727; 

- про надання позик   1141, 1227, 1335, 3136 

- про підвищення, виплату та зменшення заробітної плати   100, 529, 909, 1970, 3123,  

   3171, 3675, 3760, 4438, 4439 

- про порядок нарахування та стягнення внесків   835, 916 

- з персональних питань службовців, лікарів   89, 743, 744, 1032, 1044, 1149, 1162, 1214,  

1219, 1236, 1247, 1327, 1341, 1428, 1487, 1498, 1542, 1554, 1944, 2292, 2493, 2494, 

2495, 2509, 2625-2627, 2641, 3170, 3185, 3676, 3677, 3910, 4000, 4090, 4109, 4316, 

4454, 4525, 4545 

- з фінансових питань   924, 1846, 1874, 1893, 1954, 2263, 2339, 3854, 4477, 4497, 4514,  

4536 

 
Обіжники    1668, 1671, 1759, 2144, 2155, 2168,  2169, 2182, 2183, 2198, 2211, 2212, 2228,  

2244, 2245, 2266, 2267, 2270, 2293-2296, 2318, 2349, 2354, 2799, 3613, 3621, 3622, 

3630, 3631, 3639, 3640, 3661-3663 

 

Оголошення  про проведення  

- виборів їх результати, проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, реор- 

ганізацію кас  109, 128, 157, 157, 173, 180, 482, 533, 546, 612, 642, 761, 910, 997,  

1020, 1046, 1056, 1067, 1204, 1220, 1286, 1374, 1458, 1533, 1588, 1768, 1839, 

1840, 1848, 1857, 1870, 1888, 1924, 1982, 2040, 2067, 2082, 2098, 2125, 2686, 

2693, 2743, 2746, 2757, 2835, 2985, 3065, 3190, 3256, 3322, 3336, 3355, 3421, 

3478, 3697, 3825, 3984, 4126, 4321, 4373, 4384, 4405, 4460, 4474, 4642, 4695; 

- курсів для службовців   4435 

 

Плани: 

- проведення практики у лікарняних касах студентами-медиками   2347, 3172; 

- фінансово-господарські   71, 410, 1156, 1334, 2296, 2896, 3696. 

 

Прейскурант на надання медичної допомоги   1751, 2584, 3135, 3426, 4725 

 

Пропозиції: 

- щодо звільнення від призову до війська директора і лікарів каси   4455 

- щодо розмежування кола діяльності окружних управлінь страхування і окружних спі-

лок лікарняних кас   2184; 

- щодо персонального складу третейськиї комісій   1030, 1145, 1233, 1325, 1541, 1786,  

2493, 3048, 3142, 3297, 3395, 3653, 3867 

Протоколи: 

- засідань рад, правління, третейської і ревізійної комісій 5, 8, 12, 18, 22, 23, 27, 30,  

31, 34-37, 46-49, 55, 60, 66, 67, 78, 79, 85, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 113, 114, 

118-119, 124, 125, 156, 158, 161, 162, 165, 168, 169, 172, 176, 177, 179, 184, 185, 186, 

189-191, 194, 198, 199, 201, 203, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 217, 224, 237, 244, 245, 

247, 248, 251- 253, 255, 260, 261, 267, 271, 288, 293, 302, 306, 309-311, 315, 318, 319, 

338, 341, 343, 347, 352, 353, 356, 357, 363, 364, 368, 369, 374-377, 383-385, 393, 399, 

407, 415, 416, 430, 436-438, 445, 450-452, 456, 476, 481, 484, 485, 487, 488, 493, 495, 

498, 500, 501, 505, 506, 510, 512, 515, 537, 540, 547, 556, 558, 560, 565-567, 572, 573, 

579-581, 585, 586, 592, 593, 599, 600, 604, 610, 611, 615, 619, 622, 623, 627, 631, 633, 



634, 637, 641, 647, 648, 651, 652, 656, 661, 662, 665, 669, 675, 676, 681, 716, 719, 

724, 727, 730, 732, 739, 759, 760, 764, 765, 769, 770, 772, 773, 777, 778, 786, 787, 

792, 793, 798, 799, 803, 804, 809, 816, 817, 822, 823, 828, 829, 833, 834, 844, 845, 

850, 851, 855-857, 866, 867, 897, 912, 941, 958, 962, 966, 971, 982, 983, 996, 998, 

1003, 1006, 1007, 1011, 1012, 1022, 1023, 1035, 1045, 1046, 1050, 1052, 1054-1056, 

1060, 1061, 1065, 1069, 1072 - 1074, 1078-1080, 1082, 1083, 1091, 1093, 1094, 1097, 

1099, 1103, 1107, 1112, 1113, 1116, 1117, 1136, 1151, 1170, 1173, 1175, 1177, 1179, 

1181, 1216, 1222, 1223, 1238, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1266, 1268, 

1269, 1275, 1282, 1284, 1285, 1289, 1291, 1296, 1301, 1307, 1314, 1330, 1344, 1346, 

1347, 1350, 1351, 1354, 1355, 1360, 1361, 1366, 1367, 1370-1372, 1394, 1396, 1398, 

1399, 1401, 1406-1408, 1410, 1411, 1415, 1420, 1422-1424, 1429, 1451 - 1453, 1459, 

1460, 1464-1466, 1477, 1478, 1489, 1502, 1504, 1506, 1509, 1513, 1520, 1545, 1556, 

1565, 1568, 1569, 1585, 1586, 1605, 1606, 1611, 1645, 1673, 1674, 1685, 1695, 1698-

1700, 1702, 1704, 1710, 1712, 1714, 1715, 1718, 1725, 1734, 1739, 1740, 1742 - 1744, 

1758, 1771, 1772, 1791-1795, 1809, 1811, 1817-1822, 1829, 1830, 1835-1838, 1853-

1856, 1868, 1869, 1876, 1886, 1887, 1895 - 1897, 1904, 1905, 1915, 1926, 1948, 1949, 

1976, 1979, 1980, 1986, 1987, 1992, 2000, 2008, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 

2022, 2024, 2025, 2028, 2029, 2032, 2033, 2035, 2038, 2039, 2044, 2045, 2050, 2056, 

2060, 2062, 2066, 2070-2072, 2075, 2077, 2078, 2081, 2083, 2084, 2087, 2088, 2092, 

2099, 2101, 2103, 2107, 2108, 2111, 2115, 2120, 2124, 2129, 2135, 2136, 2140, 2356, 

2357, 2363, 2364, 2367-2369, 2371, 2372, 2405, 2407, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 

2420, 2423-2425, 2430-2433, 2445-2464, 2477, 2499, 2510-2511, 2513-2514, 2516-

2518, 2524-2528, 2531-2533, 2537-2540, 2544-2547, 2551-2555, 2561, 2566, 2568-

2570, 2572-2574, 2614, 2644, 2646, 2649, 2651, 2657, 2667, 2698, 2702, 2711, 2714, 

2716, 2735, 2738, 2740, 2742, 2747, 2748, 2752-2753, 2755, 2760-2761, 2766, 2770, 

2774, 2776-2777, 2779, 2780, 2783-2785, 2789, 2793-2795, 2800-2802, 2805, 2806, 

2809-2811, 2829, 2834, 2837-2839, 2843-2844, 2846-2848, 2850-2853, 2857-2859, 

2862-2863, 2878, 2886, 2887, 2904, 2906, 2910, 2913, 2922, 2928, 2933, 2934, 2936, 

2937, 2939, 2940, 2944-2946, 2950-2952, 2954-2956, 2961-2963, 2979-2981, 2983, 

2984, 2986, 2987, 2990-2993, 2996-2998, 3002, 3003, 3005, 3009, 3015, 3019, 3024, 

3041, 3055, 3068, 3069, 3071, 3072, 3081, 3091, 3097, 3126, 3153, 3173, 3176, 3180, 

3181, 3183, 3186, 3189, 3193, 3206, 3211, 3218, 3219, 3222, 3223, 3225, 3228-3230, 

3232-3234, 3240, 3243, 3246, 3249, 3250, 3254, 3255, 3258, 3259, 3261, 3263, 3267, 

3269, 3270, 3273, 3275, 3278, 3279, 3282, 3283, 3288, 3289, 3297, 3307, 3332, 3335, 

3350, 3354, 3358, 3361, 3363, 3366, 3370, 3374, 3376, 3377, 3380, 3381, 3383, 3386-

3389, 3392, 3405, 3408, 3412, 3413, 3419, 3420, 3423, 3424, 3431, 3432, 3435-3438, 

3440-3444, 3446-3448, 3452, 3453, 3462, 3464 - 3466, 3468, 3469, 3472, 3473, 3475-

3477, 3480, 3483, 3484, 3489, 3491, 3493, 3494, 3497, 3500, 3501, 3505, 3509, 3516-

3518, 3523-3525, 3531, 3532, 3547, 3550, 3551, 3554, 3559, 3570, 3572, 3574, 3576, 

3579, 3581, 3582, 3591, 3602, 3610, 3632, 3641-3646, 3656-3660, 3679, 3681, 3683, 

3684, 3687, 3688, 3691, 3693, 3696, 3699а, 3700, 3726, 3743, 3777, 3784, 3790, 3793, 

3799, 3803, 3807, 3808, 3812, 3818, 3823, 3834-3836, 3841, 3851, 3873, 3874, 3889, 

3891, 3892, 3895, 3896, 3898, 3900, 3902, 3903, 3905, 3907, 3941, 3949, 3954, 3955, 

3957, 3960, 3961, 3965, 3972, 3973, 3978, 3979, 3982, 3996, 4002, 4014, 4018, 4022, 

4026, 4030, 4034, 4035, 4039, 4040, 4044, 4050, 4053, 4056, 4057, 4061-4063, 4066 - 

4068, 4071-4073, 4083, 4092, 4111, 4121, 4124, 4125, 4135, 4136, 4138, 4139, 4145, 

4148, 4149, 4152, 4156, 4158, 4161, 4186, 4209, 4215, 4218, 4219, 4224, 4225, 4238, 

4247, 4262, 4266-4268, 4279-4282, 4292, 4294, 4296, 4305, 4319, 4323, 4327, 4331, 

4336, 4337, 4339, 4340, 4344 - 4347, 4351, 4356, 4363, 4369-4372, 4380-4383, 4393, 

4403, 4404, 4415, 4418, 4419, 4428-4431, 4442-4445, 4457-4459, 446 -4471, 4508, 

4529, 4530, 4552, 4555, 4558, 4562, 4566, 4567, 4571, 4572, 4578, 4583, 4584, 4591, 

4633, 4636, 4639, 4641, 4644, 4645, 4649, 4654, 4658, 4663, 4667, 4668, 4671, 4677, 



4683, 4691, 4693, 4694, 4697, 4698, 4701, 4702, 4704, 4709-4711, 4716-4719, 4722, 

4723, 4730-4732, 4736-4739, 4743; 

- конференцій   976, 1670, 1706, 2478; 

- передачі справ при зміні керівництва   6, 132, 141, 153, 221, 231, 334, 461, 475, 508,  

528, 550, 554, 639, 644, 655, 689, 692, 747, 748, 878, 906, 935, 965, 1041, 1086, 1122, 

1146, 1147, 1172, 1174, 1186, 1190, 1234, 1272, 1312, 1326, 1339, 1357, 1434, 1457, 

1471, 1484, 1527, 1602, 1813, 1847, 1911, 1920, 1937, 1962 - 1964, 2097, 2143, 2458, 

2637, 2662, 2705, 2706, 2788, 2866, 2899, 2909, 2926, 2930, 3012, 3031, 3049, 3062, 

3103, 3143, 3179, 3182, 3195, 3201, 3286, 3304, 3315-3317, 3485, 3538, 3557, 3673, 

3674, 3711, 3721, 3741, 3775, 3846, 3929, 3986, 4017, 4047, 4104, 4118, 4128, 4130, 

4172, 4174, 4183, 4184, 4192, 4212, 4252, 4264, 4392, 4426, 4501, 4502, 4522, 4577, 

4588, 4601, 4624, 4686. 

 

Регламенти для службовців, лікарів, хворих та ін.   45, 65, 96, 178, 216, 223, 243, 259, 266,  

335, 337, 351, 362, 406, 444, 463, 469, 499, 520, 564, 571, 578, 591, 609, 618, 630, 

646, 664, 685, 712, 763, 779, 785, 808, 821, 832, 843, 849, 879, 940, 987, 1010, 1034, 

1051, 1077, 1090, 1098, 1102, 1106, 1111, 1115, 1125, 1176, 1195, 1201, 1237, 1280, 

1281, 1288, 1295, 1329, 1365 , 1381, 1418, 1419, 1450, 1472, 1488, 1519, 1535, 1544, 

1572, 1622, 1684, 1701, 1724, 1757, 1770, 1790, 1805, 1815, 1816, 1827, 1828, 1852, 

1902, 1914, 1947, 1985, 1999, 2102, 2106, 2123, 2134, 2293, 2321, 2360, 2365, 2410, 

2441, 2442, 2444, 2449, 2498, 2523, 2550, 2591, 2609, 2674, 2713, 2726, 2745, 2751, 

2754, 2765, 2828, 2842, 2867, 2873, 2885, 2927, 2995, 3000, 3001, 3008, 3023, 3040, 

3054, 3080, 3089, 3090, 3108, 3151, 3217, 3221, 3224, 3227, 3231, 3236, 3257, 3272, 

3306, 3323, 3349, 3365, 3379, 3391, 3397, 3403, 3411, 3471, 3515, 3522, 3530, 3575, 

3655, 3695, 3766, 3798, 3806, 3822, 3833, 3850, 3882, 3888, 3918, 3944, 3981, 4008, 

4013, 4043, 4052, 4055, 4065, 4070, 4082, 4110, 4147, 4151, 4155, 4170, 4178, 4198, 

4237, 4246, 4290, 4299, 4304, 4312, 4318, 4355, 4362, 4368, 4379, 4412, 4427, 4527, 

4528, 4561, 4603, 4651, 4662, 4666, 4676, 4682, 4690, 4708, 4715, 4729, 4735 

 

Рішення: 

- про відміну постанов ради, правління і третейської комісії повітових  

лікарняних кас   134, 582, 858, 1104, 1108, 1114, 1362, 1402, 1726, 1735, 1981, 1988, 

1993, 2030, 2749, 2756, 2762, 2796, 2957, 3359, 3409, 3445, 3701, 3824; 

- про винагороду робітників, лікарів повітових лікарняних кас   726, 927, 956,  

1158, 1435, 1832, 1873, 2262, 2270, 2291, 2337, 2680, 3685, 3857; 

- про зміну організації лікарняних кас та лікування хворих 1946, 3150, 3724; 

- про позику  1862; 

- про призначення і розпуск керівного складу, третейської та ревізійної комісій  

лікарнянях кас   545, 589, 1325, 1573, 1595, 1601, 1906, 2229, 2373, 2493, 2556,  

2767, 2786, 3142, 3167, 3414, 3425, 3759, 3885, 4010, 4105, 4243, 4297, 4306, 4424, 

4503, 4523, 4542, 4614 

 

Розпорядження:  

- Головного управління страхування    2245, 2246, 2268, 2318; 

- комісарів, директорів, голів правління лікарняних кас та ін.   61, 67 - 70, 80, 86, 126,  

133, 143, 150, 195, 218, 225, 234, 238, 268, 272, 277, 280, 283, 285, 289, 294, 386, 

392, 400, 408, 439, 446, 458, 465, 466, 470, 473, 477, 511, 517, 521, 524, 527, 535, 

538, 541, 548, 552, 605, 686, 690, 693, 699, 704, 708, 713, 735, 740,749, 810, 868, 880, 

898, 899, 913, 914, 942, 943, 959, 967, 972, 977, 1013, 1024, 1036, 1075, 1084, 1118, 

1126, 1130, 1137, 1152, 1153, 1182, 1188, 1192, 1196, 1198, 1202, 1203, 1209, 1212, 

1217, 1224, 1239, 1240, 1270, 1273, 1276, 1297, 1302, 1304, 1308, 1315, 1316, 1331, 

1332, 1373, 1382, 1387, 1430, 1437, 1442, 1454, 1455, 1490, 1510, 1514, 1516, 1521, 



1524, 1529, 1536, 1546, 1583, 1587, 1592, 1607, 1612, 1616, 1623, 1627, 1632, 1638, 

1646, 1651, 1654, 1657, 1661, 1663, 1745, 1752, 1753, 1760, 1761, 1774, 1775-1778, 

1796-1799, 1907, 1916, 1927, 1950, 2004, 2009, 2051, 2093, 2141, 2245, 2388-2392, 

2446, 2450-2455, 2465-2471, 2479-2481, 2500-2502, 2557, 2562, 2575, 2581, 2587, 

2592, 2597, 2610, 2615, 2616, 2630, 2653, 2654, 2656, 2658, 2664, 2668, 2675, 2685, 

2692, 2699, 2703, 2717, 2729, 2732, 2771, 2812, 2819, 2820, 2830, 2831, 2868, 2888 - 

2893, 2914, 2918, 2966, 2973, 3006, 3010, 3013, 3014, 3025, 3028, 3033, 3042, 3043, 

3056, 3057, 3092, 3098, 3107, 3115, 3127-3129, 3154-3156, 3199, 3200, 3202, 3207, 

3212, 3284, 3290, 3298, 3308, 3321, 3338, 3339, 3393, 3398, 3404, 3406, 3415, 3428, 

3454, 3455, 3457, 3533, 3560, 3583, 3597, 3600, 3601, 3603, 3604, 3606 - 3609, 3614 - 

3616, 3623-3625, 3633, 3634, 3647, 3648, 3664 - 3666, 3703, 3704, 3713, 3727, 3728, 

3744, 3745, 3773, 3778, 3781, 3785, 3842, 3852, 3875, 3876, 3923, 3931, 3938, 

3939,3942, 3945, 3950, 3966, 3974, 3983, 3987, 3990, 4003, 4004, 4031, 4045, 4075, 

4084, 4085, 4092а, 4093, 4112, 4113, 4140, 4162, 4164, 4167, 4173, 4175, 4179, 4187, 

4193, 4199, 4230, 4239, 4248, 4254, 4269, 4284, 4307, 4320, 4394, 4416, 4417, 4432, 

4446, 4461, 4472, 4473, 4483, 4495, 4509, 4510, 4531, 4585, 4592, 4604, 4625, 4627, 

4684, 4744; 

- ради лікарняної каси у м. Кракові    1773, 2269 

 

Скарги та рішення на них   73, 90, 122, 142, 146, 148, 228, 305, 344, 472, 519, 588, 743, 826,  

842, 848, 889-891, 930-932, 949, 950, 955, 989, 994, 1027, 1038, 1063, 1133, 1144, 

1159, 1207, 1230, 1243, 1322, 1337, 1358-1359, 1377, 1392, 1482, 1494, 1539, 1540, 

1549, 1550, 1591, 1727, 1732, 1767, 1783, 1788, 1802, 1875, 1882, 1884, 1894, 1901, 

1919, 1933, 1934, 1957-1959, 2340, 2475, 2483-2492, 2505-2507, 2622, 2634, 2682, 

2693, 2854, 3018, 3036, 3060, 3094, 3104, 3105, 3110, 3138-3140, 3147-3148, 3162-

3164, 3301, 3312, 3334, 3367, 3433, 3487, 3521, 3672, 3735-3738, 3754-3756, 3794, 

3860-3864, 3879-3881, 3899, 3916, 3963, 4016, 4025, 4079, 4099, 4100, 4177, 4206, 

4217, 4259, 4276, 4283, 4288, 4302, 4390, 4451, 4452, 4467, 4479, 4516-4518, 4539, 

4598-4599, 4609, 4674 

Списки лікарів, службовців повітових кас, членів третейських, ревізійних комісій,  

застрахованих у лікарняних касах та ін.   10, 16, 21, 42, 55, 60, 64, 76, 106, 112, 139,  

157, 168, 196, 230, 241, 250, 265, 292, 304, 333, 361, 381, 390, 391, 396, 413, 427, 

434, 435, 460, 479, 503, 514, 526, 544, 569, 570, 576, 598, 603, 612, 621, 679, 684, 

697, 707, 710, 729, 734, 739, 746, 753, 776, 791, 802, 807, 814, 841, 864, 877, 888, 

905, 918, 934, 952, 993, 1019, 1028, 1029, 1040, 1059, 1076, 1121, 1128, 1132, 1145, 

1161, 1185, 1232, 1233, 1246, 1249, 1261, 1286, 1292, 1311, 1325, 1327, 1338, 1378, 

1386, 1427, 1433, 1470, 1495, 1541, 1553, 1558, 1577, 1626, 1637, 1643, 1722, 1738, 

1750, 1766, 1785, 1786, 1803, 1804, 1806, 1824, 1833, 1839, 1864, 1902, 1931, 1936, 

1961, 2043, 2057, 2063, 2114, 2119, 2125, 2126, 2133, 2138, 2226, 2264, 2288, 2289, 

2314 -  2316, 2348, 2443, 2508, 2521, 2541, 2579, 2586, 2590, 2596, 2602, 2623, 2636, 

2684, 2723, 2803, 2835, 2870, 2898, 2908, 2965, 3047, 3048, 3061, 3095, 3102, 3112, 

3141, 3142, 3166, 3178, 3188, 3192, 3210, 3245, 3303, 3314, 3328, 3372, 3395, 3478, 

3486, 3503, 3529, 3549, 3571, 3577, 3605, 3620, 3651 - 3653, 3676, 3677, 3690, 3710, 

3720, 3740, 3758, 3770, 3783, 3802, 3821, 3831, 3840, 3847, 3866, 3882 - 3884, 3935, 

3936, 4009, 4021, 4024, 4037, 4064, 4076, 4096, 4103, 4117, 4157, 4163, 4166, 4191, 

4196, 4203, 4211, 4251, 4290, 4311, 4330, 4342, 4350, 4360, 4367, 4377, 4391, 4405, 

4468, 4481, 4490, 4491, 4500, 4519, 4540, 4541, 4548, 4560, 4564, 4576, 4600, 4611, 

4657, 4675, 4680, 4741 

Справи: 

- дисциплінарні   58, 660, 936, 937, 1042, 1187, 1290, 1341, 1390, 1497, 1849, 2438,  

2530, 2543, 2638, 2639, 3052, 3434, 3872, 3930, 4131, 4581; 

- про взаєморозрахунки   1447, 1551, 2620, 3407, 3937; 



- про відкриття, реорганізацію і ліквідацію лікарняних кас  91, 159, 275, 297, 1912,  

2007, 2049, 2091, 2139, 2271, 2460 - 2462, 2472, 2604 - 2607, 2628, 2666, 2672, 2709, 

2730, 2768, 2804, 2826, 2871, 2971, 3007, 3032, 3038, 3124, 3196, 3197, 3214, 3265, 

3293, 3342, 3373, 3400, 3430, 3459, 3539, 3562, 3586, 3587, 3637, 3787, 3848, 3909, 

3922, 3951, 4048, 4120, 4203а, 4333, 4398, 4441, 4506, 4546, 4554, 4640, 4688, 4747; 

- про заборгованості   2286, 2681, 3035, 3137; 

- про купівлю-продаж будинків, земельних ділянок для будівництва приміщень  

лікарняних кас, амбулаторій, курортів та ін.   41, 137, 227, 314, 327, 389, 426, 433, 

441, 597, 625, 783, 790, 831, 876, 886, 1026, 1062, 1081, 1211, 1229, 1320, 1376, 

1456, 1619, 1756, 1782, 1909, 1932, 1955, 2002, 2287,  2448, 2585, 2589, 2595, 2700, 

2719, 2750, 2758, 2759, 2905, 2959, 3021, 3026, 3208, 3280, 3512, 3528, 3598, 3612, 

3627, 3709, 3733, 3734, 3901, 3943, 4133, 4366 , 4389, 4436, 4450, 4466, 4570, 4575, 

4597, 4721, 4726; 

- про організацію  

- лікарні для душевно і нервовохворих у м. Перемишлі   3114; 

- лікування трахоми    2185; 

- комітетів для боротьби з туберкульозом   2272, 4488, 4499; 

- туберкульозного диспансера   3152; 

- про передачу майна і діловодства повітових   182, 815, 1912, 2007, 2049, 2139, 2460- 

2462, 2604 - 2607, 2666, 2709, 2730, 2768, 2871, 2971, 3007, 3032, 3196, 3214, 3265, 

3342, 3373, 3400, 3430, 3459, 3539, 3562, 3586, 3787, 3909, 3921, 3970, 4048, 4077, 

4203а, 4333, 4398, 4425, 4549, 4640, 4688, 4747; 

- про порядок страхування   915, 944, 1443, 1877, 1889, 2247, 2319, 3324, 3714, 3729; 

- про призначення, переміщення та звільнення   53, 74, 75, 99, 140, 147, 154, 232, 339,  

402, 404, 412, 428, 442, 455, 523, 545, 629, 643, 674, 702, 738, 757, 767, 892, 893, 

904, 907, 908, 938, 939, 953, 954, 965, 975, 990, 1000, 1031, 1043, 1148, 1235, 1379, 

1391, 1449, 1485, 1486, 1496, 1508, 1532, 1596, 1603, 1631, 1644, 1787, 1841, 1825, 

1866, 1883, 1921, 1922, 1938, 1939 - 1943, 1965 - 1969, 1974, 1991, 2094, 2265, 2290, 

2297, 2315, 2316, 2343, 2344, 2439, 2459, 2535, 2580, 2603, 2624, 2640, 2691, 2707, 

2708, 2767, 2818, 2825, 2883, 2884, 2921, 2970, 3050, 3051, 3063, 3086, 3087, 3096, 

3113, 3121, 3122, 3144 - 3146, 3168 - 3170, 3253, 3305, 3318, 3330, 3352, 3418, 3496, 

3592, 3628, 3654, 3678, 3722, 3739, 3742, 3764, 3868 - 3871, 3928, 3964, 3971, 3977, 

3989, 3999, 4011, 4028, 4038, 4080, 4089, 4106 - 4108, 4122, 4127, 4129, 4142, 4185, 

4204, 4213, 4228, 4233, 4234, 4253, 4278, 4301, 4306, 4401, 4409, 4424, 4492, 4504, 

4505, 4524, 4525, 4543 - 4545, 4553, 4589, 4602, 4612, 4613, 4621, 4687, 4713; 

- про розмежування діяльності кас   1850, 2184, 3712; 

- про розподіл майна   1311; 

- про суперечки   863, 1205, 1244, 1865, 2687, 2690, 2854, 3018, 3079, 3104, 3329, 4235,  

4565 

Статистичні відомості повітових лікарняних каси про характер захворювань застра-

хованих    371, 818, 824, 838, 861, 1048, 1165, 1168, 2942 
 

Статути повітових лікарняних кас і рішення про їх затвердження та зміну   1, 4, 7, 11, 17,  

43, 54, 59, 77, 84, 94, 95, 101, 149, 155, 160, 164, 183, 197, 199, 200, 202, 209, 222, 

233, 242, 246, 258, 276, 282, 298 - 301, 317, 323, 328, 336, 340, 342, 345, 346, 350, 

355, 373, 382, 397, 414, 417, 418, 420, 421, 429, 443, 449, 462, 464, 480, 483, 486, 

490, 497, 504, 509, 516, 530, 534, 551, 555, 557, 559, 563, 577, 584, 590, 608, 614, 

640, 645, 650, 668, 680, 698, 703, 711, 715, 718, 722, 723, 731, 754, 758, 762, 768, 

771, 784, 797, 820, 827, 865, 895, 911, 957, 984, 986, 995, 1002, 1021, 1033, 1049, 

1064, 1068, 1071, 1087 - 1089, 1092, 1096, 1110, 1124, 1129, 1135, 1150, 1163, 1169, 

1191, 1194, 1200, 1215, 1221, 1248, 1250, 1252, 1254, 1267, 1278, 1279, 1283, 1294, 

1300, 1306, 1313, 1328, 1342, 1343, 1345, 1349, 1353, 1380, 1393, 1395, 1397, 1405, 



1417, 1436, 1476, 1499, 1501, 1503, 1512, 1528, 1534, 1555, 1559, 1578, 1580 - 1582, 

1597, 1604, 1615, 1621, 1650, 1660, 1669, 1694, 1708, 1709, 1711, 1713, 1717, 1723, 

1733, 1769, 1789, 1807, 1808, 1810, 1814, 1826, 1834, 1867, 1885, 1913, 1925, 1945, 

1972, 1975, 2012, 2014, 2017, 2020, 2037, 2055, 2059, 2061, 2065, 2100, 2105, 2122, 

2128, 2375, 2403, 2406, 2409, 2414, 2429, 2440, 2463, 2476, 2496, 2497, 2512, 2515, 

2522, 2536, 2549, 2565, 2567, 2608, 2613, 2629, 2642, 2643, 2645, 2648, 2663, 2673, 

2697, 2701, 2712, 2715, 2724, 2731, 2734, 2736, 2737, 2739, 2741, 2744, 2764, 2769, 

2773, 2775, 2778, 2782, 2791, 2798, 2827, 2833, 2836, 2841, 2845, 2856, 2861, 2872, 

2877, 2900, 2901, 2903, 2912, 2917, 2931, 2932, 2935, 2949, 2953, 2960, 2972, 2977, 

2978, 2982, 2989, 2994, 2999, 3004, 3018, 3027, 3039, 3053, 3064, 3066, 3067, 3070, 

3088, 3106, 3125, 3149, 3175, 3198, 3205, 3215, 3216, 3220, 3235, 3237, 3239, 3266, 

3268, 3271, 3287, 3296, 3319, 3331, 3340, 3344, 3346, 3353, 3360, 3375, 3378, 3396, 

3401, 3422, 3427, 3451, 3460, 3461, 3463, 3482, 3488, 3490, 3492, 3504, 3514, 3540, 

3542, 3553, 3558, 3563 - 3565, 3567, 3569, 3589, 3590, 3593 - 3596, 3599, 3629, 3638, 

3680, 3682, 3686, 3699, 3723, 3761 - 3763, 3765, 3772, 3776, 3788, 3789, 3792, 3797, 

3811, 3817, 3832, 3849, 3886, 3887, 3890, 3911, 3914, 3917, 3952, 3953, 3956, 3959, 

3980, 3995, 4001, 4012, 4015, 4029, 4033, 4049, 4051, 4054, 4074, 4081, 4091, 4119, 

4123, 4132, 4143, 4144, 4146, 4154, 4160, 4169, 4197, 4205, 4207, 4208, 4214, 4223, 

4229, 4236, 4245, 4261, 4265, 4291, 4293, 4295, 4298, 4317, 4334, 4335, 4338, 4343, 

4354, 4361, 4378, 4399, 4400, 4402, 4410, 4411, 4456, 4494, 4507, 4526, 4550, 4582, 

4590, 4615, 4616, 4618, 4632, 4643, 4647, 4648, 4650, 4670, 4681, 4689, 4692, 4696, 

4700, 4707, 4714, 4728, 4742 

 
Табелі страхових внесків   819, 917, 1444, 3746 

 

Угоди: 

- трудові   26, 143, 264, 291, 403, 543, 617, 626, 654, 733, 736-737, 752, 887, 903-904, 963,  

970, 985, 992, 1001, 1039, 1058, 1160, 1180, 1483, 1184, 1208, 1231, 1245, 1323, 1324, 

1385, 1448, 1463, 1523, 1552, 1570, 1576, 1600, 1653, 1749, 1765, 1784, 1935, 1960, 

1997, 2003, 2054, 2090, 2341, 2520, 2560, 2601, 2635, 2683, 2722, 2728, 2807, 2817, 

2823, 2916, 2919, 3017, 3037, 3101, 3120, 3123, 3165, 3168, 3302, 3320, 3364, 3450, 

3545, 3556, 3619, 3650, 3757, 3865, 3948, 4032, 4042, 4101, 4116, 4134, 4202, 4289, 

4310, 4315, 4322, 4326, 4359, 4419, 4437 - 4439, 4480, 4486 - 4488, 4580, 4610, 4630, 

4653, 4655, 4660, 4673; 

- про передачу справ громад лікарняній касі   1923 

- про страхування    52, 869, 1183, 1461, 3116, 3714 

- про купівлю-продаж нерухомого майна   380, 425, 625, 783, 1756, 3076, 3281, 3449,  

3707, 3708, 3734, 3810, 3859, 3926, 4257, 4258, 4449, 4652, 4721 

- про оренду приміщень   745 

- про позику   1910 

- про надання допомоги службовцям   1608 

 

Штатні розклади повітових лікарняних кас   89, 112, 131, 138, 229, 250, 279, 304, 332, 434,  

544, 569, 659, 673, 696, 734, 796, 840, 933, 951, 961, 993, 1059, 1101, 1120, 1197, 

1265, 1293, 1299, 1352, 1364, 1369, 1389, 1414, 1432, 1440, 1469, 1562, 1590, 1620, 

1630, 1649, 1656, 1693, 1864, 1998, 2048, 2074, 2080, 2113, 2132, 2226, 2359, 2437, 

2521, 2684, 2720, 2792, 2808, 2824, 2876, 2881, 2920, 2925, 2976, 3022, 3030, 3111, 

3141, 3166, 3177, 3204, 3209, 3226, 3245, 3277, 3343, 3357, 3410, 3417, 3467, 3513, 

3537, 3571, 3690, 3768, 3816, 3821, 3830, 3839, 3927, 3969, 4008, 4021, 4060, 4088, 

4102, 4150, 4171, 4182, 4222, 4260, 4277, 4303, 4423, 4440, 4453, 4489, 4521, 4557, 

4560, 4563, 4600, 4631, 4661, 4748 

 



     Передмова 

Окружне управління страхування створене на основі розпорядження міністра праці і 

громадської опіки від 6 грудня 1922 року. Почало свою діяльність на території Східної 

Галичини 1 березня 1923 року. За розпорядженням від 26 травня 1924 рок поширило 

свою діяльність і на територію Краківського воєводства та Тешинського округу 

Сілезького воєводства. Робота із страхування на місцях проводилася повітовими касами 

хворих, які підпорядковувались Окружному управлінню. Воно керувало їх діяльністю: 

скликало засідання ради і правління, призначало та переміщувало службовців, 

затверджувало статути, регламенти, проводило нагляд за лікуванням застрахованих. 

Окружне управління було ліквідоване на основі розпорядження міністра громадської 

опіки від 30.12.1933. Його функції були передані новій організації - Управлінню 

соціального страхування. 

Лікарняні каси (каси хворих) не підлягали державній адміністрації й мали статус, 

наближений до місцевого самоврядування. Вони керувалися самими працівниками та 

їхніми працедавцями через Раду каси, обираючи до неї своїх представників кожні 3 роки. 

Члени Ради приймали важливі рішення, що стосувалися функціонування каси, зокрема, 

призначали її безпосереднє керівництво: управління, ревізійну й третейську комісії й 

вирішували фінансові та юридичні питання. Управління кас складалося з 9–18 осіб, що 

обиралися на 3 роки. Управління здійснювало загальне керівництво справами, приймало 

й звільняло працівників на подання директора, виконувало ухвали Ради каси. Ревізійна 

комісія обиралася на рік і складалася з п’яти членів та заступників. До її повноважень 

входили контроль за діяльністю каси та її працівників, перевірка фінансових і службових 

книг, складання звіту до чергового засідання ради. Третейська (мирова) комісія 

складалася з п’яти виборних осіб і повинна була займатися розглядом суперечностей між 

членами каси та її управлінням, а також справами, що стосувалися штрафних санкцій за 

порушення регламенту для хворих чи симуляцію. Каса хворих зобов’язувалася надавати 

безплатну лікарську допомогу своїм членам у разі хвороби чи захворюванні когось з 

їхньої рідні та при пологах; виплачувати грошову допомогу хворим, вагітним і матерям-

годувальницям; оплачувати похоронні послуги.  

Низька ефективність чинної страхової медичної системи змусила польський уряд 

удатися до її реформування. На початку 1930-х рр. було різко обмежено самоврядування 

лікарняних кас, ради розпускалися, а на їхнє місце владою призначалися комісари. 

Зменшилася й загальна кількість кас: із близько 300 в середині 1920-х рр. – до 100 в 

останній рік їхнього існування. 28 березня 1933 р. лікарняні каси були остаточно 

ліквідовані, а їхнє місце посіли соціальні страхові компанії. 

Документи фонду описані та систематизовані за географічною назвою повітових 

осередків лікарняних кас, а в межах цих груп – за хронологією  у 60-х роках ХХ ст. 

У 2017 році здійснений переклад опису українською мовою; для покращення 

доступу до документів укладені тематичний, іменний та географічний покажчики. 

 

Підстава: документи фонду.  

Давибіда Л. Каси хворих у Галичині (1919–1933 рр.): історичний 

аспект// Галичина. — 2013. — Ч. 22—23. — С. 232—237. 

  

Завідувач сектора обліку документів     Т. П. Семенів 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи повітової лікарняної каси у м. Більсько 

1 Статут повітової лікарняної каси у м. Більсько 1921  польська 

2 Інструкція для лікарів та правила для хворих, 

членів повітової лікарняної каси у м. Більсько 

1921  -”- 

3 Звіт про діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Більсько за 1921 р. Інвентарний опис майна 

1921- 1922  -”- 

4 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1922  -”- 

5 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Більсько за 1922 р. Копії 

1922- 1923  -”- 

6 Протокол передачі справ при зміні керівництва 

повітової лікарняної каси у м. Більсько 

1922  -”- 

7 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1923  -”- 

8 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Більсько за 1923 р. Копії 

1923- 1924  -”- 

9 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1923  -”- 

10 Списки службовців правління каси, третейської і 

ревізійної комісії  повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1923  -”- 

11 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Більсько. Статути 

1924  -”- 

12 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Більсько. Копії 

1924  -”- 

13 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1924  -”- 

14 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям 

1924  -”- 

15 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1924  -”- 

16 Списки лікарів і службовців повітової лікарняної 

каси у м. Більсько із зазначенням їх заробітної 

плати 

1924  -”- 

17 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Статут 

 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

18 Протокол засідання правління повітової лікар-

няної каси у м. Більсько. Копія 

1925  польська 

19 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1925  -”- 

20 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

21 Списки лікарів і службовців повітової лікарняної 

каси у м. Більсько із зазначенням їх заробітної 

плати 

1925  -”- 

22 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Копії 

1926  -”- 

23 Те ж правління 1926  -”- 

24 Звіт про діяльність правління повітової лікарня-

ної каси у м. Більсько. Копія 

1926  -”- 

25 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

26 Колективна трудова угода, укладена між повіто-

вою лікарняною касою у м. Більсько і службов-

цями та розпорядження про її розірвання 

1926  -”- 

27 Протокол засідання правління повітової 

лікарняної каси у м. Більсько. Копія 

1927  -”- 

28 Звіт про діяльність правління повітової лікар-

няної каси у м. Більсько. Копія 

1927  -”- 

29 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

30 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Копії 

1928  -”- 

31 Те ж правління 1928  -”- 

32 Звіт про діяльність правління повітової лікарня-

ної каси у м. Більсько. Копія 

1928  -”- 

33 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

34 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Копії 

1929  -”- 

35 Те ж правління 1929  -”- 

36 те ж третейської комісії 1929  -”- 

37 Те ж установчого засідання ревізійної комісії 1929  -”- 

38 Звіт про діяльність правління повітової лікарня-

ної каси у м. Більсько за 1928 р. 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

39 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Більсько 

1929  польсь

ка 

40 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 році 

1929- 1930  -”--”- 

41 Угода між правлінням повітової лікарняної каси 

у м. Більсько і будівельним акціонерним товари-

ством про будівництво амбулаторії у с. Чеховичі 

1929  -”- 

42 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1929  -”- 

43 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Статут 

1930  -”- 

44 Листування з Головним управлінням страхування 

у м. Варшаві та Окружною спілкою лікарняних 

кас у м. Кракові про відкриття аптеки повітової 

лікарняної каси у м. Більсько 

1930  -”- 

45 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Більсько 

1930  -”- 

46 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Копії 

1930  -”- 

47 Те ж правління   1930  -”- 

48 Те ж третейської комісії 1930  -”- 

49 Те ж ревізійної комісії 1930  -”- 

50 Звіт про діяльність правління  повітової лікар-

няної каси у м. Більсько за 1929 р. 

1930  -”- 

51 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Більсько 

1930  -”- 

52 Угода правління повітової лікарняної каси у 

м. Більсько з дирекцією відділення Польського 

банку у м. Більсько про страхування службовців 

банку 

1930  -”- 

53 Рішення про призначення та переміщення слу-

жбовців повітової лікарняної каси у м. Більсько 

1930  -”- 

54 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Статут 

1931  -”- 

55 Протокол засідання тимчасової третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Більсько від 

21 грудня 1931 року. Копія. Список застра-

хованих осіб, які не сплатили внески 

1931- 1932  -”- 

56 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Більсько 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

57 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям у ІІ-у 

півріччі 1931 року 

1931  польська 

58 Дисциплінарна справа про звинувачення дирек-

тора повітової лікарняної каси у м. Більсько 

Дзіка Сільвестра та ін. у зловживанні службовим 

становищем 

1931- 1932  -”- 

59 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Більсько 

1932  -”- 

60 Протоколи засідань тимчасової третейської 

комісії повітової лікарняної каси у м. Більсько. 

Копії. Список членів комісії 

1932  -”- 

61 Розпорядження дирекції повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Копії 

1932  -”- 

62 Звіт ревізійного комісара та ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку 

повітової лікарняної каси у м. Більсько за 1932 р. 

1932 -1933  -”- 

63 Звіти повітової лікарняної каси у м. Більсько про 

надану допомогу годуючим матерям у ІІ-у 

півріччі 1932 року 

1932  -”- 

64 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1932  -”- 

65 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Більсько 

1933  -”- 

66 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Більсько. Копії 

1933  -”- 

67 Те ж тимчасової ревізійної комісії 1933  -”- 

68 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Більсько. Копії 

1933  -”- 

69 Те ж директора повітової лікарняної каси у 

м. Більсько за січень - травень 1933 р. Копії 

1933  -”- 

70 Те ж за червень - жовтень 1933 р. 1933  -”- 

71 Фінансово-господарський план повітової лікар-

няної каси у м. Більсько на травень- жовтень 

1933 року 

1933  -”- 

72 Звітні відомості повітової лікарняної каси у 

м. Більсько про наявність нерухомого майна 

1933  -”- 

73 Скарги службовців і робітників повітової лікар-

няної каси у м. Більсько у зв'язку з відмовою 

виплатити їм допомогу 

1933  -”- 

74 Справа про призначення Фікуса Генрика на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

75 Рішення про призначення, переміщення та звіль-

нення службовців повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1933  польська 

76 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Більсько 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Бережани 

77 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бережани. Статут 

1929  -”- 

78 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Бережани. Копії 

1930  -”- 

79 Те ж правління   1930  -”- 

80 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Бережани. Копії 

1930  -”- 

81 Звіт комісара повітової лікарняної каси у 

м. Бережани про діяльність 

1930  -”- 

82 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Бережани 

1930  -”- 

83 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бережани 

про надану допомогу годуючим матерям у 1929 р 

1931  -”- 

84 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бережани. Статут 

1931  -”- 

85 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Бережани. 

Копія 

1931  -”- 

86 Розпорядження комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Бережани. Копії 

1931  -”- 

87 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Бережани ревізійними комісарами та інспек-

тором Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові 

1931  -”- 

88 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бережани 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

89 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Бережани з персональних питань службовців. 

Штатний розклад 

1931  -”- 

90 Справа про розгляд скарги Лисаковського Зенона 

на діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Бережани 

1932  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Березові 

91 Справа про організацію повітової лікарняної 

каси у м. Березові 

1921- 1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

92 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Копії 

1922  польсь

ка 

93 Те ж правління 1922  -”- 

94 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Березові. Статути 

1923  -”- 

95 Те ж про зміну статуту  повітової лікарняної каси 

у м. Березові. Статути 

1923  -”- 

96 Регламенти для лікарів і хворих повітової 

лікарняної каси у м. Березові 

1923  -”- 

97 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Копії 

1923  -”- 

98 Те ж правління 1923  -”- 

99 Справа про призначення та звільнення комісара  

повітової лікарняної каси у м. Березові Нємке-

вича Вінцентія 

1923- 1927  -”- 

100 Листування з Львівським воєводським управлін-

ням, Окружною спілкою лікарняних кас у 

м. Львові та  повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про виплату заробітної плати лікарям 

1923  -”- 

101 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Статути 

1924  -”- 

102 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Копії 

1924  -”- 

103 Те ж правління 1922  -”- 

104 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1924  -”- 

105 Звіт повітової лікарняної каси у м. Березові про 

витрату коштів на лікування застрахованих 

1924  -”- 

106 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Березові із зазначенням їх заробітної плати 

1924  -”- 

107 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Копії 

1925  -”- 

108 Те ж правління   1925  -”- 

109 Оголошення повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про проведення виборів до ради каси. 

Результати виборів і їх опротестування 

1925  -”- 

110 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Березові 

1925  -”- 

111 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

112 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Березові. Список службовців 

1925  польська 

113 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси ум. Березові. Копії 

1926  -”- 

114 Те ж ревізійної комісії   1926  -”- 

115 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Березові 

1926  -”- 

116 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Березові 

1926  -”- 

117 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

118 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси ум. Березові. Копії 

1927  -”- 

119 Те ж ревізійної комісії   1927  -”- 

120 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Березові, проведену ревізором Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Львові 

1927  -”- 

121 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

122 Рішення на скарги застрахованих осіб у повіто-

вій лікарняній касі у м. Березові у зв'язку з відмо-

вою виплатити їм допомогу 

1927- 1929  -”- 

123 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Бе-

резові з лікарями. Копії. Листування про зміни у 

трудових угодах 

1927  -”- 

124 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси ум. Березові. Копії 

1928  -”- 

125 Те ж ревізійної комісії   1928  -”- 

126 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Копії 

1928  -”- 

127 Інструкція про порядок нарахування внесків 

застрахованим членам повітової лікарняної каси 

у м. Березові 

1928  -”- 

128 Оголошення повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про проведення виборів до ради каси. 

Результати виборів і їх опротестування 

1928  -”- 

129 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Березові 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

130 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  польська 

131 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Березові 

1928  -”- 

132 Протокол передачі справ при зміні керівництва 

повітової лікарняної каси у м. Березові прав-

лінням каси комісарові Солену Рудольфові 

1928  -”- 

133 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Березові. Копії 

1929  -”- 

134 Рішення про відміну постанов третейської комісії  

повітової лікарняної каси у м. Березові від 20 

червня 1929 року 

1929  -”- 

135 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Березові 

1929  -”- 

136 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

137 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про купівлю будинку для каси 

1929  -”- 

138 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Березові 

1929  -”- 

139 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Березові із зазначенням їх заробітної плати 

1929  -”- 

140 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про призначення, переміщення і 

звільнення службовців каси  та витрати пов'язані 

з цими питаннями 

1929  -”- 

141 Протоколи передачі справ при зміні керівництва  

повітової лікарняної каси у м. Березові комісаром 

Соленом Рудольфом новопризначеному комі-

сарові Цінсу Генрикові 

1929  -”- 

142 Рішення Гродського суду у м. Березові у справі 

виплати грошей  повітовою лікарняною касою у 

м. Березові Вижиковській Марії 

1929  -”- 

143 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Березові. Копії 

1930  -”- 

144 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Березові 

1930  -”- 

145 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

146 Рішення судових органів щодо спірних справ за-

страхованих осіб у повітовій лікарняній касі у 

м. Березові 

1930  польська 

147 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про призначення, переміщення і 

звільнення службовців каси  та витрати пов'язані 

з цими питаннями 

1930  -”- 

148 Скарга службовця  повітової лікарняної каси у 

м. Березові Качора Яна на незаконне звільнення з 

роботи 

1930 -1931  -”- 

149 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Березові. Статут 

1931  -”- 

150 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Березові. Копії 

1931  -”- 

151 Звіти ревізійного комісара Лопуського Зенона 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Березові 

1931  -”- 

152 Звіти повітової лікарняної каси у м. Березові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

153 Протокол передачі справ при зміні керівництва  

повітової лікарняної каси у м. Березові директо-

ром Пєхоцьким Мар'яном комісарові Кауцькому 

Казимирові 

1931  -”- 

154 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Березові про призначення, переміщення і 

звільнення службовців каси та витрати пов'язані 

з цими питаннями 

1932  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Білгораї 

155 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Білґораї. Статут 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Бібрці 

156 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Копії 

1921  -”- 

157 Оголошення про проведення виборів до керівних 

органів повітової лікарняної каси у м. Бібрці. 

Списки обраних 

1921  -”- 

158 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бібрці. Копії 

1922  -”- 

159 Справа про відкриття відділення Бібрецької по-

вітової лікарняної каси у м. Перемишляни 

1923  -”- 

160 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Статут 

 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

161 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Бібрці. Копії 

1923  польська 

162 Те ж правління 1924  -”- 

163 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Бібрці 

1924  -”- 

164 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Статут 

1925  -”- 

165 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бібрці. Копії 

1925  -”- 

166 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці 

1925  -”- 

167 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Бібрці 

1925  -”- 

168 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Бібрці. Списки членів 

правління, третейської та ревізійної комісій 

1926  -”- 

169 Те ж тимчасової третейської комісії 1926- 1927  -”--”- 

170 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Бібрці 

1926  -”- 

171 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бібрці про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926 - 

1927 

 -”- 

172 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бібрці. Копії 

1927  -”- 

173 Оголошення про проведення виборів членів 

правління повітової лікарняної каси у м. Бібрці 

1927  -”- 

174 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці 

1927  -”- 

175 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бібрці про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

176 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Копії 

1928  -”- 

177 Те ж правління 1928  -”- 

178 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Бібрці 

1928 - 

1930 

 -”- 

179 Протоколи засідань третейської та ревізійної ко-

місій повітової лікарняної каси у м. Бібрці. Копії 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

180 Оголошення про проведення виборів членів 

правління повітової лікарняної каси у м. Бібрці 

1928  польсь

ка 

181 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бібрці про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928 - 

1929 

 -”- 

182 Справа про приймання-передавання діловодства 

повітової лікарняної каси у м. Бібрці головою 

правління каси Урбанським Леоном і Грабаком 

Станіславом 

1928  -”- 

183 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці 

1929  -”- 

184 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Копії 

1929  -”- 

185 Те ж правління 1929  -”- 

186 Те ж третейської та ревізійної комісій 1929  -”- 

187 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Бібрці 

1929  -”- 

188 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бібрці про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

189 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Копії 

1930  -”- 

190 Те ж правління 1930  -”- 

191 Те ж третейської та ревізійної комісій 1930  -”- 

192 Звіти Окружної спілки лікарняних кас у м. Льво-

ві про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Бібрці 

1930  -”- 

193 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бібрці про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

194 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Бібрці. Копії 

1931  -”- 

195 Розпорядження та рішення  повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці. Копії 

1931  -”- 

196 Звіти ревізорів про перевірку  повітової лікарня-

ної каси у м. Бібрці. Списки службовців 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Бохні 

197 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бохні. Статути 

1920  -”- 

198 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бохні. Копії 

 

 

1921- 1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

199 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бохні. Статути. Протокол засідання ради каси 

від 25 червня 1922 року 

1922  польсь

ка 

200 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бохні. Статут 

1923  -”- 

201 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Бохні. Копії 

1923  -”- 

202 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бохні. Статути 

1924  -”- 

203 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бохні. Копії 

1924  -”- 

204 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1924  -”- 

205 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бохні. Копії 

1925  -”- 

206 Те ж ради і третейської комісії 1925  -”- 

207 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Бохні ревізійним комісаром і ревізором Ок-

ружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

1925- 1926  -”- 

208 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

209 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бохні. Статут 

1926  -”- 

210 Протоколи засідань ради та правління повітової 

лікарняної каси у м. Бохні. Копії 

1926  -”- 

211 Те ж третейської комісії 1926  -”- 

212 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

213 Протоколи засідань ради та правління повітової 

лікарняної каси у м. Бохні. Копії 

1927  -”- 

214 Те ж третейської і ревізійної комісій 1927  -”- 

215 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

216 Регламент для третейської комісії  повітової лі-

карняної каси у м. Бохні 

1928  -”- 

217 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Бохні. Копії 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

218 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Бохні. Копії 

1928  польсь

ка 

219 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Бохні ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1928  -”- 

220 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928- 1929  -”- 

221 Протокол передачі справ при зміні керівництва  

повітової лікарняної каси у м. Бохні правлінням 

каси новопризначеному комісарові Кауцькому 

Казимирові 

1928  -”- 

222 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бохні. Статут 

1929  -”- 

223 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Бохні 

1929  -”- 

224 Протоколи засідань правління і третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Бохні. Копії 

1929  -”- 

225 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Бохні. Копії 

1929  -”- 

226 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1929- 1930  -”- 

227 Справа про будівництво приміщення  повітової 

лікарняної каси у м. Бохні 

1929  -”- 

228 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Бохні у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу. Листування з цього питання 

1929  -”- 

229 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Бохні 

1929  -”- 

230 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Бохні 

1929  -”- 

231 Протокол передачі справ при зміні керівництва  

повітової лікарняної каси у м. Бохні Кауцьким 

Казимиром новопризначеному комісарові Фікусу 

Генрикові 

1929  -”- 

232 Справа про звільнення з посади директора  пові-

тової лікарняної каси у м. Бохні Ценкоша Кле-

менса 

1929  -”- 

233 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бохні. Статут 

1930  -”- 

234 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Бохні. Копії 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

235 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Бохні 

1930  польсь

ка 

236 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бохні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930- 1931  -”- 

237 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Бохні. Копії 

1931  -”- 

238 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Бохні. Копії 

1931  -”- 

239 Звіт ревізора і лікарів Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові про перевірку повітової лі-

карняної каси у м. Бохні 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Броди 

240 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Броди 

1922  -”- 

241 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Броди 

1922  -”- 

242 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Броди. Статути 

1923  -”- 

243 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Броди 

1923  -”- 

244 Протоколи засідань правління і правління  

повітової лікарняної каси у м. Броди. Копії 

1923  -”- 

245 Те ж третейської та ревізійної комісій 1923  -”- 

246 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Броди. Статути 

1924  -”- 

247 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Броди. Копії 

1924  -”- 

248 Те ж правління 1925  -”- 

249 Звіт про перевірку  повітової лікарняної каси у 

м. Броди 

1925  -”- 

250 Штатний розклад і список службовців  повітової 

лікарняної каси у м. Броди 

1925  -”- 

251 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Броди. Копії 

1926  -”- 

252 Те ж правління 1926  -”- 

253 Те ж ради і правління 1927  -”- 

254 Звіти повітової лікарняної каси у м. Броди про 

надану допомогу годуючим матерям 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

255 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Броди. Копії 

1928  польсь

ка 

256 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про первірку  повітової лікарняної каси 

у м. Броди 

1928  -”- 

257 Звіти повітової лікарняної каси у м. Броди про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

258 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Броди. Статут 

1929  -”- 

259 Регламент для головного лікаря і лікарів  

повітової лікарняної каси у м. Броди 

1929  -”- 

260 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Броди. Копії 

1929  -”- 

261 Те ж правління 1929  -”- 

262 Справа про перевірку роботи стоматологів пові-

тової лікарняної каси у м. Броди, ревізором Ок-

ружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1929  -”- 

263 Звіти повітової лікарняної каси у м. Броди про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

264 Трудова угода між повітовою лікарняною касою 

у м. Броди та спілкою лікарів лікарняних кас. 

Копія 

1929  -”- 

265 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Броди 

1929  -”- 

266 Регламент для адміністративного персоналу пові-

тової лікарняної каси у м. Броди 

1930  -”- 

267 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Броди. Копії 

1930  -”- 

268 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Броди. Копії 

1930  -”- 

269 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Броди 

1930  -”- 

270 Звіти повітової лікарняної каси у м. Броди про 

допомогу, надану годуючим матерям 

1930  -”- 

271 Протоколи засідання тимчасової третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Броди. Копії 

1931  -”- 

272 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Броди. Копії 

1931  -”- 

273 Звіти ревізорів про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Броди 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

274 Звіти повітової лікарняної каси у м. Броди про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  польсь

ка 

Документи повітової лікарняної каси у м. Буско 

275 Справа про організацію повітової лікарняної 

каси у м. Буско (у заголовку Броди, первірити) 

1926  -”- 

276 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Буско. Статут 

1926  -”- 

277 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Буско Стопницького повіту. Копії 

1926  -”- 

278 Звіти повітової лікарняної каси у м. Буско про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926- 1928  -”- 

279 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Буско 

1926  -”- 

280 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Буско, Стопницького повіту. Копії 

1927- 1928  -”- 

281 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Буско ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1927  -”- 

282 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Буско. Статут 

1928- 1929  -”- 

283 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Буско. Копії 

1928- 1929  -”- 

284 Звіт ревізора Окружної спілки у м. Кракові про 

перевірку лікарняної каси у м. Буско 

1928  -”- 

285 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Буско. Копії 

1929- 1930  -”- 

286 Звіти Окружної спілки лікарняних кас у м. Кра-

кові про перевірку лікарняної каси у м. Буско 

1929  -”- 

287 Звіти повітової лікарняної каси у м. Буско про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929- 1930  -”- 

288 Протокол засідання третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Буско. Копія 

1930  -”- 

289 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Буско. Копії 

1930  -”- 

290 Звіти контролера лікарняної каси у м. Буско про 

перевірку каси 

1930  -”- 

291 Справа про укладення трудової угоди повітової 

каси у м. Буско з лікарями 

1930  -”- 

292 Списки службовців лікарняної каси у м. Буско 1930  -”- 

293 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Буско 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

294 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Буско. Копії 

1931  польська 

295 Справа про проведення перевірки повітової 

лікарняної каси у м. Буско ревізійним комісаром 

1931  -”- 

296 Звіти повітової лікарняної каси у м. Буско про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

Документи лікарняної каси у м. Монастириська 

297 Справа про закриття лікарняної каси на фабриці 

тютюнових виробів у м. Монастириська 

1921- 1922  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Бучачі 

298 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бучачі. Статут 

1921  -”- 

299 Те ж 1922  -”- 

300 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі. Статути 

1923  -”- 

301 Те ж 1924  -”- 

302 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Бучачі. Копії 

1925  -”- 

303 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бучачі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

304 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Бучачі. Списки службовців 

1925  -”- 

305 Справа про розгляд скарги членів спілки стома-

тологів у м. Львові на неправильне лікування у 

повітовій лікарняній касі у м. Бучачі 

1925  -”- 

306 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Бучачі. Копії 

1926  -”- 

307 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Бучачі 

1926  -”- 

308 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бучачі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926- 1927  -”--”- 

309 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі. Копії 

1927  -”- 

310 Те ж правління   1927- 1928  -”- 

311 те ж третейської комісії   1927  -”- 

312 Звіт головного лікаря Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові про перевірку діяльності  по-

вітової лікарняної каси у м. Бучачі 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

313 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бучачі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  польсь

ка 

314 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Бучачі 

1927  -”- 

315 Протоколи засідань правління і третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Бучачі. Копії 

1928  -”- 

316 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бучачі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

317 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі. Статут 

1929  -”- 

318 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Бучачі. Копії 

1929  -”- 

319 Те ж третейської і ревізійної комісій   1929  -”- 

320 Звіт про діяльність комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі 

1929  -”- 

321 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про перевірку кабінету лікаря-стоматолога  пові-

тової лікарняної каси у м. Бучачі 

1929  -”- 

322 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бучачі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

323 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі. Статут 

1930  -”- 

324 Звіт про діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Бучачі за 1930 р. 

1930- 1931  -”- 

325 Звіт про діяльність комісара повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі 

1930  -”- 

326 Те ж про допомогу, надану годуючим матерям у 

1930 р. 

1930- 1931  -”- 

327 Справа про перебудову приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Бучачі 

1930- 1931  -”- 

328 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі. Статут 

1931  -”- 

329 Звіт про діяльність комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Бучачі 

1931  -”- 

330 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Бучачі ревізійним комісаром і головним ліка-

рем Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1931  -”- 

331 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бучачі про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1931  -”- 

332 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Бучачі 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

333 Списки членів тимчасової третейської комісії  

повітової лікарняної каси у м. Бучачі 

1931  польсь

ка 

334 Протокол передачі справ при зміні керівництва  

повітової лікарняної каси у м. Бучачі Смолкою 

Романом новопризначеному Груберу Марцелію 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Бяла 

335 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

б/д  -”- 

336 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1920  -”- 

337 Листування Міністерства охорони здоров'я з Мі-

ністерством праці і громадської опіки про зміну 

регламенту для хворих повітової лікарняної каси 

у м. Бяла 

1921  -”- 

338 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бяла. Копії 

1921  -”- 

339 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та Окружною спілкою лікарняних кас у 

м. Кракові про звільнення директора повітової 

лікарняної каси у м. Бяла Губати Адама 

1921- 1924  -”- 

340 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1922  -”- 

341 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бяла. Копії 

1922  -”- 

342 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1923  -”- 

343 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бяла. Копії 

1923  -”- 

344 Справа про розгляд скарги аптекарів м. Бяла на 

відкриття аптеки повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1923  -”- 

345 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1924  -”- 

346 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Статут 

1924  -”- 

347 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Бяла. Копії 

1924  -”- 

348 Звіт про діяльність правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бяла 

1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

349 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про 

надану допомогу годуючим матерям 

1924  польсь

ка 

350 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1925  -”- 

351 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1925  -”- 

352 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1925  -”- 

353 Те ж правління 1925  -”- 

354 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

355 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Статут 

1926  -”- 

356 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1926  -”- 

357 Те ж правління 1926  -”- 

358 Звіт про діяльність правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Бяла 

1926  -”- 

359 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1926  -”- 

360 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про на-

дану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926- 1927  -”- 

361 Списки службовців правління, третейської і реві-

зійної комісій повітової лікарняної каси у м. Бяла 

1926  -”- 

362 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1927  -”- 

363 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1927  -”- 

364 Те ж правління 1927  -”- 

365 Звіт про діяльність правління повітової лікарня-

ної каси у м. Бяла за 1926 р. 

1927  -”- 

366 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Бяла  ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1927  -”- 

367 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про 

надану допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

1927- 1928  -”- 

368 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1928  -”- 

369 Те ж правління 

 

1928- 1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

370 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Бяла  ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1928  польсь

ка 

371 Статистичні відомості правління повітової лікар-

няної каси у м. Бяла про кількість застрахованих 

1928  -”- 

372 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про на-

дану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

373 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Статут 

1929  -”- 

374 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1929  -”- 

375 Те ж правління за І-е півріччя 1929р. 1929  -”- 

376 Те ж за ІІ-е півріччя 1929р. 1929  -”- 

377 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Бяла 

1929  -”- 

378 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірку повітової лікарняної каси у м. Бяла 

1929  -”- 

379 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про на-

дану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

380 Угода між повітовою лікарняною касою у м. Бяла 

та Ромуальдами Феліксом і Анною про купівлю-

продаж нерухомого майна 

1929  -”- 

381 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1929  -”- 

382 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Статут 

1930  -”- 

383 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1930  -”- 

384 Те ж правління 1930  -”- 

385 Те ж третейської комісії 1930  -”- 

386 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

1930  -”- 

387 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1930  -”- 

388 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

389 Листування з правлінням повітової лікарняної 

каси у м. Бяла про будівництво приміщення для 

відділення каси у м. Кенти 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

390 Список членів тимчасової третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Бяла 

1930  польсь

ка 

391 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1930  -”- 

392 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Бяла. Копії 

1931  -”- 

393 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Бяла. Копії 

1931  -”- 

394 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1931  -”- 

395 Звіти повітової лікарняної каси у м. Бяла про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

396 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1931  -”- 

397 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Статути 

1932  -”- 

398 Оголошення про реорганізацію повітової лікар-

няної каси у м. Бяла 

1932  -”- 

399 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Бяла. Копії 

1932  -”- 

400 Розпорядження директора повітової лікарняної 

каси у м. Бяла за 1932 р. Копії 

1932- 1933  -”- 

401 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1932  -”- 

402 Справа про призначення членів тимчасової тре-

тейської комісії повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1932  -”- 

403 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Бяла 

з лікарем Матляком Станіславом 

1932- 1933  -”- 

404 Рішення про призначення, переміщення і звіль-

нення службовців повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1932  -”- 

405 Листування з правлінням повітової лікарняної 

каси у м. Бяла  про відкриття аптеки 

1933  -”- 

406 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1933  -”- 

407 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Бяла. Копії 

1933  -”- 

408 Розпорядження директора повітової лікарняної 

каси у м. Бяла. Копії 

 

1933  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

409 Звіти ревізійної комісії про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Бяла 

1933  польська 

410 Місячні фінансово-господарські плани повітової 

лікарняної каси у м. Бяла 

1933  -”- 

411 Інвентарний опис майна повітової лікарняної 

каси у м. Бяла 

1933  -”- 

412 Справа про призначення Вонсовича Михайла на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1933  -”- 

413 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Бяла 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Вадовичі 

414 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Вадовичі. Статути 

1920  -”- 

415 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Вадовичі. Копії 

1921  -”- 

416 Те ж правління 1921- 1922  -”- 

417 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Вадовичі. Статут 

1922  -”- 

418 Те ж. Статути 1923  -”- 

419 Справа про проведення перевірки повітової лі-

карняної каси у м. Вадовичі ревізором Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові 

1923  -”- 

420 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Вадовичі. Статути 

1924  -”- 

421 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Вадовичі. Статут 

1924  -”- 

422 Звіти повітової лікарняної каси у м. Вадовичі про 

надану допомогу годуючим матерям у 1924 р. 

1924- 1925  -”- 

423 Справа про проведення перевірки роботи лікарів  

повітової лікарняної каси у м. Вадовичі ревізо-

ром Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

1925  -”- 

424 Звіти повітової лікарняної каси у м. Вадовичі про 

надану допомогу годуючим матерям у 1925 р. 

1925- 1926  -”- 

425 Угода про купівлю-продаж нерухомого майна, 

укладена між повітовою лікарняною касою у 

м. Вадовичі та графом Гобровським Стефаном 

1925  -”- 

426 Справа про будівництво будинку для лікарняної 

каси у м-ку Андрихові 

1925  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

427 Список службовців лікарняної каси у м-ку Анд-

рихові 

1925  польська 

428 Справа про звільнення з роботи директора пові-

тової лікарняної каси у м. Вадовичі Боруцького 

Олександра 

1925  -”- 

Документи лікарняної каси у м-ку Андрихові 

429 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Статут 

1926  -”- 

430 Протокол засідання правління і ревізійної комісії 

лікарняної каси у м-ку Андрихові. Копія 

1926  -”- 

431 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м-

ку Андрихові 

1926  -”- 

432 Звіти лікарняної каси у м-ку Андрихові про на-

дану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926- 1927  -”- 

433 Справа про будівництво амбулаторії та контори  

лікарняної каси у м-ку Андрихові. Плани 

1926  -”- 

434 Штаний розклад  лікарняної каси у м-ку Андри-

хові. Списки службовців 

1926  -”- 

435 Списки службовців  лікарняної каси у м-ку Анд-

рихові 

1926  -”- 

436 Протокол засідання ради лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Копія 

1927  -”- 

437 Те ж правління 1927  -”- 

438 Те ж третейської комісії   1927  -”- 

439 Розпорядження комісара  лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Копії 

1927  -”- 

440 Звіти лікарняної каси у м-ку Андрихові про нада-

ну допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

1927- 1928  -”- 

441 Справа про будівництво приміщення для лікарня-

ної каси у м-ку Андрихові 

1927  -”- 

442 Рішення про призначення і звільнення службов-

ців  лікарняної каси у м-ку Андрихові 

1927  -”- 

443 Рішення про зміну статуту  лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Статут 

1928  -”- 

444 Регламент для службовців  лікарняної каси у м-

ку Андрихові 

1928  -”- 

445 Протоколи засідань третейської комісії лікарня-

ної каси у м-ку Андрихові. Копії 

1928  -”- 

446 Розпорядження комісара  лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Копії 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 
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Мова 

док-тів 

447 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м-

ку Андрихові 

1928  польська 

448 Звіти лікарняної каси у м-ку Андрихові про нада-

ну допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

449 Рішення про зміну статуту  лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Статут 

1929  -”- 

450 Протокол засідання ради лікарняної каси у м-ку 

Андрихові за 1929 рік. Копія 

1929- 1930  -”- 

451 Те ж правління за 1929р.. 1929- 1930  -”- 

452 Те ж третейської комісії   1929  -”- 

453 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м-

ку Андрихові 

1929  -”- 

454 Звіти лікарняної каси у м-ку Андрихові про нада-

ну допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

455 Справа про звільнення з роботи контролера лі-

карняної каси у м-ку Андрихові Крупки Едварда 

1929  -”- 

456 Протоколи засідань правління лікарняної каси у 

м-ку Андрихові. Копії 

1930  -”- 

457 Звіти лікарняної каси у м-ку Андрихові про нада-

ну допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930- 1931  -”- 

458 Розпорядження комісара лікарняної каси у м-

ку Андрихові. Копії 

1931  -”- 

459 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м-

ку Андрихові 

1931  -”- 

460 Звіти лікарняної каси у м-ку Андрихові про нада-

ну допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

461 Протокол передачі справ при зміні керівництва 

лікарняної каси у м-ку Андрихові Сордилою 

Владиславом новопризначеному комісарові 

Валігурському Станіславові 

1931  -”- 

Документи лікарняної каси у м. Вєжбнік 

462 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Статут 

1924  -”- 

463 Регламент для хворих  лікарняної каси у м. Вєжб-

нік 

1924  -”- 

464 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Статут 

1925  -”- 

465 Розпорядження комісара  лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Копії 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

466 Розпорядження комісара  лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Копії 

1928  польська 

467 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у 

м. Вєжбнік 

1928  -”- 

468 Списки службовців лікарняної каси у м. Вєжбнік 

із зазначенням їх заробітної плати 

1928  -”- 

469 Регламенти для головного лікаря і службовців  

лікарняної каси у м. Вєжбнік. Копії 

1929  -”- 

470 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Копії 

1929  -”- 

471 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у 

м. Вєжбнік 

1929  -”- 

472 Скарга службовця лікарняної каси у м. Вєжбнік 

на незаконне звільнення з роботи 

1929  -”- 

473 Розпорядження комісара  лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Копії 

1930  -”- 

474 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Вєжб-

нік, ревізором Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові 

1930  -”- 

475 Протокол передачі справ при зміні керівництва 

лікарняної каси у м. Вєжбнік комісаром Франков-

ським Феліксом новопризначеному комісарові 

Пігуловському Янові 

1930  -”- 

476 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії  лікарняної каси у м. Вєжбнік. Копія 

1931  -”- 

477 Розпорядження комісара  лікарняної каси у 

м. Вєжбнік. Копії 

1931  -”- 

478 Звіти ревізійного комісара про перевірку лікарня-

ної каси у м. Вєжбнік 

1931  -”- 

479 Списки службовців лікарняної каси у м. Вєжбнік 1931  -”- 

Документи лікарняної каси у м. Вєличка 

480 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Вєличка. 

Статут 

1921  -”- 

481 Протоколи засідань ради і правління  лікарняної 

каси у м. Вєличка. Копії 

1921  -”- 

482 Оголошення лікарняної каси у м. Вєличка про 

проведення виборів до ради каси 

1921  -”- 

483 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Вєличка 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

484 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Вєличка. Копії 

1922  польська 

485 Те ж правління   1922  -”- 

486 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Вєличка. 

Статут 

1923  -”- 

487 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Вєличка. Копії 

1923  -”- 

488 Те ж правління   1923  -”- 

489 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м. Вє-

личка 

1923  -”- 

490 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Вєличка. Статути 

1924  -”- 

491 Звіт  лікарняної каси у м. Вєличка про надану до-

помогу хворим 

1924  -”- 

492 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м. Вє-

личка 

1925  -”- 

493 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії  

лікарняної каси у м. Вєличка. Копії 

1926  -”- 

494 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Вє-

личка ревізором Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Кракові 

1926  -”- 

495 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії лікарняної каси у м. Вєличка. Копії 

1927  -”- 

496 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м. Вє-

личка 

1927  -”- 

497 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Вєличка. Статути 

1928  -”- 

498 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії лікарняної каси у м. Вєличка. Копії 

1928  -”- 

499 Регламент для службовців і лікарів лікарняної ка-

си у м. Вєличка 

1929 - 

1930 

 -”- 

500 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Вєличка. Копії 

1929  -”- 

501 Те ж правління і ревізійної комісії    1929  -”- 

502 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м. Вє-

личка 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

503 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Вєличка із зазначенням їх заробітної плати 

1929  польська 

504 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Вєличка. Статут 

1930  -”- 

505 Протоколи засідань ради і правління лікарняної 

каси у м. Вєличка. Копії 

1930  -”- 

506 Те ж третейської комісії    1930  -”- 

507 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Вєлич-

ка ревізорами Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові 

1930  -”- 

508 Протокол передачі справ при зміні керівництва 

лікарняної каси у м. Вєличка правлінням каси 

новопризначеному комісарові Колкевичу Здіс-

лавові. Копія 

1930  -”- 

509 Рішення про зміну статуту  лікарняної каси у 

м. Вєличка. Статут 

1931  -”- 

510 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Вєличка. Копії 

1931  -”- 

511 Розпорядження комісара  лікарняної каси у 

м. Вєличка. Копії 

1931  -”- 

512 Звіт ревізійного комісара і головного лікаря Ок-

ружної спілки лікарняних кас у м. Кракові про 

перевірку  лікарняної каси у м. Вєличка 

1931  -”- 

513 Звіти лікарняної каси у м. Вєличка про надану 

допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

514 Списки лікарів лікарняної каси у м. Вєличка із 

зазначенням їх заробітної плати 

1931  -”- 

515 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Вєличка. Копії 

1932  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Вєлюнь 

516 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Вєлюнь. Статут 

1925  -”- 

517 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Вєлюнь. Копії 

1925  -”- 

518 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Лодзь про перевірку повітової лікарняної каси 

у м. Вєлюнь 

1927  -”- 

519 Скарга Уніковського Лейби на повітову лікарня-

ну касу у м. Вєлюнь у зв'язку з відмовою надати 

йому допомогу на лікування 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

520 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Вєлюнь 

1928  польська 

521 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Вєлюнь. Копії 

1928  -”- 

522 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Лодзь про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Вєлюнь 

1928  -”- 

523 Рішення про призначення та звільнення служ-

бовців повітової лікарняної каси у м. Вєлюнь 

1928- 1929  -”- 

524 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Вєлюнь. Копії 

1929  -”- 

525 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Лодзь про перевірку повітової лікарняної каси 

у м. Вєлюнь 

1929  -”- 

526 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Вєлюнь 

1929  -”- 

527 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Вєлюнь. Копії 

1930  -”- 

528 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Вє-

люнь Янковським Владиславом новопризначе-

ному комісарові Зарновському Владиславові 

1930  -”- 

529 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Вєлюнь про підвищення заробітної плати 

лікарям 

1930  -”- 

530 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Вєлюнь. Статут 

1931  -”- 

531 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Вєлюнь 

1931  -”- 

532 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Вєлюнь ревізійним комісаром 

1931  -”- 

Документи лікарняної каси у м. Влощава 

533 Оголошення повітової лікарняної каси у м. Вло-

щова про початок її діяльності 

1927  -”- 

534 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту лікарняної каси у 

м. Влощава 

1927  -”- 

535 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Влощава. Копії 

1927  -”- 

536 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Влощава ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

537 Протоколи засідань третейської комісії лікарня-

ної каси у м. Влощава. Копії 

1928  польська 

538 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава. Копії 

1928  -”- 

539 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Влощава державним контролером 

1928  -”- 

540 Протокол засідання третейської комісії лікарня-

ної каси у м. Влощава. Копія 

1929  -”- 

541 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава. Копії 

1929  -”- 

542 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Влощава 

1929  -”- 

543 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Вло-

щава з лікарями. Копії 

1929  -”- 

544 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Влощава. Списки службовців 

1929  -”- 

545 Рішення про розпуск керівного складу повітової 

лікарняної каси у м. Влощава та призначення но-

вого комісара 

1930  -”- 

546 Справа про реорганізацію лікування хворих у 

повітовій лікарняній касі у м. Влощава. Проект 

реорганізації 

1930  -”- 

547 Протоколи засідань третейської комісії лікарня-

ної каси у м. Влощава. Копії 

1930  -”- 

548 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава. Копії 

1930  -”- 

549 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава 

1930  -”- 

550 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава Ортинським Павлом новопри-

значеному комісарові Шульцу Максиміліанові 

1930  -”- 

551 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Влощава 

1931  -”- 

552 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава. Копії 

1931  -”- 

553 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Влощава ревізійним комісаром 

1931  -”- 

554 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Влощава Кауцьким Казимиром новоприз-

наченому комісарові Франковському Феліксові. 

Копія 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Горлиці 

555 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці. Статут 

1920- 1921  польська 

556 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Горлиці. Копії 

1921  -”- 

557 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці. Статути 

1922  -”- 

558 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Горлиці. Копії 

1922  -”- 

559 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці. Статути 

1923  -”- 

560 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Горлиці. Копії 

1923  -”- 

561 Звіт правління повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці про діяльність 

1923  -”- 

562 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці 

1923  -”- 

563 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці. Статути 

1924  -”- 

564 Регламент для службовців і лікарів повітової лі-

карняної каси у м. Горлиці 

1924  -”- 

565 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці. Копії 

1924  -”- 

566 Те ж правління   1924  -”- 

567 Те ж ради, правління і ревізійної комісії   1925  -”- 

568 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці 

1925  -”- 

569 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці. Списки службовців 

1925  -”- 

570 Список адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Горлиці 

1925  -”- 

571 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці 

1926  -”- 

572 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Горлиці. Копії 

1926  -”- 

573 Те ж третейської комісії   1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

574 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1926  польська 

575 Звіти повітової лікарняної каси у м. Горлиці про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926- 1927  -”- 

576 Списки застрахованих осіб у повітовій лікарня-

ній касі у м. Горлиці із зазначенням суми членсь-

ких внесків 

1926  -”- 

577 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці. Статут 

1927  -”- 

578 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці 

1927  -”- 

579 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці. Копії 

1927  -”- 

580 Те ж правління   1927  -”- 

581 Те ж третейської комісії   1927  -”- 

582 Рішення про відміну постанов правління повіто-

вої лікарняної каси у м. Горлиці 

1927  -”- 

583 Звіти повітової лікарняної каси у м. Горлиці про 

надану допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

1927- 1928  -”- 

584 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці. Статути 

1928  -”- 

585 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Горлиці. Копії 

1928  -”- 

586 Те ж правління   1928  -”- 

587 Звіти повітової лікарняної каси у м. Горлиці про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

588 Справа про розгляд скарги службовця повітової 

лікарняної каси у м. Горлиці Ґольдмана Роберта у 

зв'язку з відмовою надати йому допомогу на лі-

кування дитини 

1928- 1930  -”- 

589 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Горлиці про організацію третейської комісії 

1928  -”- 

590 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці. Статут 

1929  -”- 

591 Регламент для лікарів  повітової лікарняної каси 

у м. Горлиці 

1929  -”- 

592 Протоколи засідань ради, третейської і ревізійної 

комісій повітової лікарняної каси у м. Горлиці. 

Копії 

1929  -”- 

593 Те ж правління   

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

594 Звіт правління повітової каси у м. Горлиці про 

діяльність 

1929  польська 

595 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1929  -”- 

596 Звіти повітової лікарняної каси у м. Горлиці про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

597 Справа про будівництво приміщення для відді-

лення Горлицької лікарняної каси у м. Біч 

1929  -”- 

598 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці 

1929  -”- 

599 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Горлиці. Копії 

1930  -”- 

600 Те ж правління за 1930 р. 1930- 1931  -”- 

601 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Горлиці 

1930  -”- 

602 Звіти повітової лікарняної каси у м. Горлиці про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930- 1931  -”- 

603 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Горлиці 

1930  -”- 

604 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Горлиці. Копії 

1931  -”- 

605 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Горлиці. Копії 

1931  -”- 

606 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Горлиці 

1931  -”- 

607 Звіти повітової лікарняної каси у м. Горлиці про 

надану допомогу годуючим матерям у І-ому 

півріччі 1931 р. 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Городенка 

608 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Городенка. Статути 

1923  -”- 

609 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Городенка 

1923  -”- 

610 Протоколи засідань загальних зборів ради пові-

тової лікарняної каси у м. Городенка. Копії 

1923  -”- 

611 Те ж правління   1923  -”- 

612 Справа про проведення виборів до ради повітової 

лікарняної каси у м. Городенка. Список канди-

датів 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

613 Звіти про кількість застрахованих осіб у 

повітовій лікарняній касі у м. Городенка 

1923  польська 

614 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Городенка. Статути 

1924  -”- 

615 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Городенка. Копії 

1924  -”- 

616 Звіт про кількість застрахованих осіб у повітовій 

лікарняній касі у м. Городенка 

1924  -”- 

617 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Го-

роденка з лікарем Вілльбоюсом Маркусом. Копія 

1924  -”- 

618 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Городенка 

1925  -”- 

619 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Городенка. Копії 

1925  -”- 

620 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Городенка 

1925  -”- 

621 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Городенка 

1925  -”- 

622 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Городенка. Копії 

1926  -”- 

623 Те ж ради і правління 1927  -”- 

624 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Городенка 

1927  -”- 

625 Справа про купівлю приміщення для повітової 

лікарняної каси у м. Городенка. Угода купівлі-

продажу 

1927- 1928  -”- 

626 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Го-

роденка з лікарем Кв'ятковським Мечиславом. 

Копія 

1927  -”- 

627 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Городенка. Копії 

1928  -”- 

628 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Городенка ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1928  -”- 

629 Справа про призначення Стефановича Стані-

слава на посаду директора повітової лікарняної 

каси у м. Городенка 

1928  -”- 

630 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Городенка 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

631 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Городенка. Копії 

1929  польська 

632 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Городенка 

1929  -”- 

633 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Городенка. Копії 

1930  -”- 

634 те ж зборів членів повітової лікарняної каси у 

м. Городенка 

1930  -”- 

635 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Городенка 

1930  -”- 

636 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городенка 

про надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

637 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Городенка. Копії 

1931  -”- 

638 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Городенка 

1931  -”- 

639 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Городенка директором каси Ярошевським 

новопризначеному комісарові Антошевському 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Городку 

640 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Городку. Статути 

1922  -”- 

641 Протоколи засідань ради, правління, третейської 

і ревізійної комісій повітової лікарняної каси у 

м. Городку за 1922 р. Копії 

1922- 1923  -”- 

642 Листування з Воєводським управлінням у 

м. Львові про розміщення у газеті “ Słowo 

polske” оголошення про проведення виборів до 

правління повітової лікарняної каси у м. Городку 

1922  -”- 

643 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про призначення Стригля Тадея на посаду дирек-

тора повітової лікарняної каси у м. Городку 

1922  -”- 

644 Справа про передачу справ повітової лікарняної 

каси у м. Городку комісаром Мончинським Кази-

миром новопризначеному комісару Кшиворонч-

ці Томашеві 

1922  -”- 

645 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Городку. Статути 

1923  -”- 

646 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Городку 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

647 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Городку. Копії 

1923  польська 

648 Те ж правління 1923  -”- 

649 Звіт  про діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Городку за 1923 р. 

1923- 1924  -”- 

650 Доповнення до статуту  повітової лікарняної каси 

у м. Городку 

1924  -”- 

651 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Городку. Копії 

1924  -”- 

652 Те ж 1924  -”- 

653 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Городку 

1924  -”- 

654 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Го-

родку з лікарем Дейсенберґом Адамом. Копія 

1924  -”- 

655 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Городку комісаром Кшиворончкою То-

машем новопризначеному комісарові Бутону 

Станіславові 

1924  -”- 

656 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Городку. Копії 

1925  -”- 

657 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Городку ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1925  -”- 

658 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Городку 

1925  -”- 

659 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Городку 

1925  -”- 

660 Дисциплінарна справа про звинувачення голов-

ного лікаря повітової лікарняної каси у м. Город-

ку Вайсмана Леона за порушення службової 

дисципліни 

1925- 1926  -”- 

661 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії пові-

тової лікарняної каси у м. Городку. Копії 

1926  -”- 

662 Те ж правління 1926  -”- 

663 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городку про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

664 Регламент для службовців і лікарів  повітової лі-

карняної каси у м. Городку 

1927  -”- 

665 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Городку. Копії 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

666 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городку про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  польська 

667 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Городку ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1927  -”- 

668 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Городку. Статути 

1928  -”- 

669 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Городку. Копії 

1928  -”- 

670 Звіт про діяльність відділення лікарняної каси у 

м-ку Рудки 

1928  -”- 

671 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Городку 

1928  -”- 

672 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городку про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

673 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Городку 

1928  -”- 

674 Справа про призначення та звільнення головного 

лікаря повітової лікарняної каси у м. Городку 

Вейсманна Леона 

1928  -”- 

675 Протоколи засідань ради, третейської і ревізійної 

комісій повітової лікарняної каси у м. Городку. 

Копії 

1929  -”- 

676 Те ж правління 1929  -”- 

677 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Городку 

1929  -”- 

678 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городку про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

679 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Городку із зазначенням їх посад і заробітної 

плати 

1929  -”- 

680 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Городку. Статут 

1930  -”- 

681 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісій повітової лікарняної каси у м. Городку. 

Копії 

1930  -”- 

682 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Городку 

1930  -”- 

683 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городку про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

684 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Городку із зазначенням їх посад 

1930  польська 

685 Регламент для головного лікаря повітової лікар-

няної каси у м. Городку 

1931  -”- 

686 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Городку. Копії 

1931  -”- 

687 Звіти ревізійних комісарів про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Городку 

1931  -”- 

688 Звіти повітової лікарняної каси у м. Городку про 

надану допомогу годуючим матерям у І-ому 

півріччі 1931 р. 

1931  -”- 

689 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Городку комісару Марчинському Юзефу 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Грубешові 

690 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові. Копії 

1926  -”- 

691 Звіти повітової лікарняної каси у м. Грубешові 

про надану допомогу годуючим матерям у 1926 - 

1927 рр. 

1926- 1928  -”- 

692 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Грубешові Вцісло Ришардом новопризна-

ченому комісарові Вітковському Тадеєві. Копія 

1926  -”- 

693 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові. Копії 

1927  -”- 

694 Звіти директора Окружного управління страху-

вання у м. Варшаві про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Грубешові 

1927  -”- 

695 Справа про пожертву земельної ділянки грома-

дою м. Грубешева місцевій повітовій лікарняній 

касі 

1927  -”- 

696 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Грубешові 

1927  -”- 

697 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Грубешові із зазначенням їх заробітної плати 

1927  -”- 

698 Рішення Окружного управління у м. Варшаві про 

зміну статуту повітової лікарняної каси у м. Гру-

бешові 

1928  -”- 

699 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові. Копії 

1928  -”- 

700 Звіт ревізора про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

701 Звіти повітової лікарняної каси у м. Грубешові 

про надану допомогу годуючим матерям у 1928 р 

1928- 1929  польська 

702 Рішення про переміщення і звільнення служ-

бовців повітової лікарняної каси у м. Грубешові 

1928  -”- 

703 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові. Статут 

1929  -”- 

704 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Грубешові. Копії 

1929  -”- 

705 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Грубешові 

1929  -”- 

706 Звіти повітової лікарняної каси у м. Грубешові 

про надану допомогу годуючим матерям у 1929 р 

1929- 1930  -”- 

707 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Грубешові 

1929  -”- 

708 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Грубешові. Копії 

1930  -”- 

709 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові 

1930  -”- 

710 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Грубешові із зазначенням їх заробітної плати 

1930  -”- 

711 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові . Статут 

1931  -”- 

712 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові 

1931  -”- 

713 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Грубешові. Копії 

1931  -”- 

714 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Грубешові 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Дембиця 

715 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця. Статут 

1922  -”- 

716 Протоколи засідання правління повітової лікар-

няної каси у м. Дембиця. Копії 

1922  -”- 

717 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця 

1922  -”- 

718 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця. Статут 

 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

719 Протоколи засідання ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Дембиця. Копії 

1923  польська 

720 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця 

1923  -”- 

721 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця 

1923  -”- 

722 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця. Статут 

1924  -”- 

723 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця. Статут 

1924  -”- 

724 Протоколи засідання правління повітової лікар-

няної каси у м. Дембиця. Копії 

1924  -”- 

725 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця 

1924  -”- 

726 Рішення про винагороду робітників округу пові-

тової лікарняної каси у м. Дембиця 

1924  -”- 

727 Протоколи засідання ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Дембиця. Копії 

1925  -”- 

728 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця 

1925  -”- 

729 Список службовців і лікарів повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця за 1925 р. 

1925- 1926  -”- 

730 Протоколи засідання правління повітової лікар-

няної каси у м. Дембиця. Копії 

1926  -”- 

731 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця. Статут 

1927  -”- 

732 Протоколи засідання правління повітової лікар-

няної каси у м. Дембиця. Копії 

1927  -”- 

733 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця з лікарями 

1927  -”- 

734 Рішення про зміну штатного розкладу повітової 

лікарняної каси у м.Дембиця. Список службовців 

1927  -”- 

735 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця. Копії 

1928  -”- 

736 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця з лікарями 

1928  -”- 

737 Те ж повітової лікарняної каси у м. Дембиця з лі-

карем-стоматологом Гашардом Мар'яном 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

738 Рішення про призначення Заторського Євгена на 

посаду бухгалтера повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця 

1928  польська 

739 Протокол засідання третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Дембиця. Список  членів 

1929  -”- 

740 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Дембиця. Копії 

1929  -”- 

741 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1929  -”- 

742 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дембиця про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

743 Скарга застрахованого у повітовій лікарняній ка-

сі у м. Дембиця Сігаля Юрія у зв'язку з відмовою 

виплатити йому допомогу. Листування з цього 

питання 

1929  -”- 

744 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Дембиця про розгляд скарги Окружної спілки 

службовців сільського господарства у м. Ропчиці 

у зв'язку з неправильним нарахування страхових 

внесків 

1929  -”- 

745 Угода між комісаром повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця і землевласником Каннером Гіршем 

про оренду приміщення для каси. Плани 

1929  -”- 

746 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця 

1929  -”- 

747 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Дембиця Крвавичем Євгеном новоприз-

наченому комісарові Фікусу Генрикові 

1929  -”- 

748 Те ж комісаром Фікусом Генриком новопризначе-

ному комісарові Сілковському Мар'янові 

1929  -”- 

749 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Дембиця. Копії 

1930  -”- 

750 Справа про перевірку роботи стоматологів пові-

тової лікарняної каси у м. Дембиця  Окружною 

спілкою лікарняних кас у м. Кракові 

1930  -”- 

751 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дембиця про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930- 1931  -”- 

752 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця з лікарем Стажицьким Романом 

1930  -”- 

753 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

754 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Дембиця. Статут 

1931  польська 

755 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові і ревізійного комісара Менцля Теофіля 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Дембиця 

1931  -”- 

756 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дембиця про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

757 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Дембиця про призначення і звільнення служ-

бовців 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Долині 

758 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Долині. Статут 

1922  -”- 

759 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1922  -”- 

760 Те ж правління 1922  -”- 

761 Оголошення про проведення виборів до ради і 

правління повітової лікарняної каси у м. Долині 

1922  -”- 

762 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Статут 

1923  -”- 

763 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1923  -”- 

764 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Копії 

1923  -”- 

765 Те ж правління 1923  -”- 

766 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1923  -”- 

767 Рішення про призначення Веймана Кароля на по-

саду директора повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1923  -”- 

768 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Статути 

1924  -”- 

769 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1924  -”- 

770 Те ж правління 1924  -”- 

771 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Статут 

1925  -”- 

772 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1925  -”- 

773 Те ж правління 1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

774 Звіт повітової лікарняної каси у м. Долині про 

діяльність 

1925  польська 

775 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

776 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1925  -”- 

777 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1926  -”- 

778 Те ж правління 1926  -”- 

779 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Долині 

1926  -”- 

780 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Долині ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1926  -”- 

781 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1926  -”- 

782 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

783 Справа про укладення угоди між повітовою лі-

карняною касою у м. Долині  та приватними осо-

бами про купівлю-продаж земельних ділянок 

1926  -”- 

784 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Статут 

1927  -”- 

785 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Долині 

1927  -”- 

786 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1927  -”- 

787 Те ж правління 1927  -”- 

788 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1927  -”- 

789 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

790 Справа про будівництво амбулаторії  повітової лі-

карняної каси у м. Долині 

1927  -”- 

791 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Долині із зазначенням їх заробітної плати 

1927  -”- 

792 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1928  -”- 

793 Те ж правління 1928  -”- 

794 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

795 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  польська 

796 Справа про затвердження штатного розкладу  по-

вітової лікарняної каси у м. Долині 

1928  -”- 

797 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Статут 

1929  -”- 

798 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Долині. Копії 

1929  -”- 

799 Те ж правління 1929  -”- 

800 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1929  -”- 

801 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

802 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1929  -”- 

803 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Долині. Копії 

1930  -”- 

804 Те ж правління 1930  -”- 

805 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Долині ревізором і головним лікарем Окруж-

ної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1930  -”- 

806 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

807 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1930  -”- 

808 Рішення про зміну регламенту для службовців 

повітової лікарняної каси у м. Долині. Регламент 

1931  -”- 

809 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Долині. Копії 

1931  -”- 

810 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Долині. Копії 

1931  -”- 

811 Звіти ревізійного комісара і ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Львові про перевірку 

повітової лікарняної каси у м. Долині 

1931  -”- 

812 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

1931  -”- 

813 Звіти повітової лікарняної каси у м. Долині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

814 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Долині 

 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

815 Справа про приймання діловодства виробничих 

лікарняних кас “Opatszność” у с. Східниця, “Gali-

cja” у м. Дрогобичі та “Borysław” у м. Бориславі 

повітовою лікарняною касою у м. Дрогобичі 

1921- 1922  польська 

816 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Дрогобичі 

1921  -”- 

817 Те ж 1922  -”- 

818 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них  у повітовій лікарняній касі в м. Дрогобичі та 

стан їх здоров'я 

1922  -”- 

819 Табель страхових внесків та надання допомоги 

застрахованим у повітовій лікарняній касі у 

м. Дрогобичі 

1922  -”- 

820 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1923  -”- 

821 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1923  -”- 

822 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі. Копії 

1923  -”- 

823 Те ж правління 1923  -”- 

824 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них  у повітовій лікарняній касі в м. Дрогобичі 

1923  -”- 

825 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану допомогу годуючим матерям 

1923  -”- 

826 Справа про розгляд скарги службовця повітової 

лікарняної каси у м. Дрогобичі Гавлин Казимира 

у зв'язку з незаконним звільнення з роботи 

1923  -”- 

827 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Статут 

1924  -”- 

828 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі. Копії 

1924  -”- 

829 Те ж правління 1924  -”- 

830 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану допомогу годуючим матерям у 1924 р 

1924- 1925  -”- 

831 Справа про купівлю курорту “Rataj” повітовою 

лікарняною касою у м. Дрогобичі 

1924- 1925  -”- 

832 Рішення про зміну регламенту для хворих по-

вітової лікарняної каси у м. Дрогобичі. Регламент 

1925  -”- 

833 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Копії 

1925  -”- 

834 Те ж правління 1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

835 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та Палатою роботодавців нафтової промис-

ловості у м. Бориславі про порядок нарахування 

внесків застрахованим у повітовій лікарняній 

касі у м. Дрогобичі 

1925  польська 

836 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1925  -”- 

837 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1925  -”- 

838 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них у повітовій лікарняній касі у м. Дрогобичі 

1925  -”- 

839 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

840 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1925  -”- 

841 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі та її відділення у м. Бориславі 

1925  -”- 

842 Справа про суперечку повітової лікарняної  каси 

у м. Дрогобичі з лікарями 

1925- 1927  -”- 

843 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1926  -”- 

844 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Копії 

1926  -”- 

845 Те ж правління 1926  -”- 

846 Звіт директора нафтових копалень у м. Бориславі 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1926  -”- 

847 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану допомогу годуючим матерям у 1926 р 

1926- 1927  -”- 

848 Протоколи розгляду справи завідуючого відді-

ленням Дрогобицької повітової лікарняної каси у 

с. Східниця Кемпського Леона, звинуваченого за 

присвоєння грошей. Рішення суду з цього питан-

ня 

1926- 1929  -”- 

849 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1927  -”- 

850 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Дрогобичі за І-е півріччя 1927 р. 

Копії 

1927  -”- 

851 Те ж за ІІ-е півріччя 1927 р. Копії 

 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

852 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1927  польська 

853 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану лікарську допомогу допомогу 

застрахованим особам у 1927 р. 

1927- 1930  -”- 

854 Те ж про допомогу годуючим матерям у 1927 р. 1927- 1928  -”- 

855 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Копії 

1928  -”- 

856 Те ж правління за І-е півріччя 1928 р. 1928  -”- 

857 Те ж за ІІ-е півріччя 1928 р. 1928  -”- 

858 Рішення про відміну постанов правління  повіто-

вої лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1928  -”- 

859 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про роботу лікарів 

1928  -”- 

860 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі за 1928 р. 

1928- 1930  -”- 

861 Статистичні відомості про кількість застрахо-

ваних у повітовій лікарняній касі у м. Дрогобичі 

1928  -”- 

862 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану допомогу годуючим матерям у 1928 р 

1928- 1929  -”- 

863 Рішення Вищого апеляційного трибуналу в спра-

ві суперечки повітової лікарняної каси у м. Дро-

гобичі з нафтовим товариством “Limanowa” у 

м. Бориславі 

1928  -”- 

864 Списки службовців і лікарів повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі та її відділення у м. Борис-

лаві із зазначенням їх заробітної плати 

1928  -”- 

865 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Статути 

1929  -”- 

866 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Дрогобичі. Копії 

1929  -”- 

867 Те ж третейської і ревізійної комісій 1929  -”- 

868 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Дрогобичі. Копії 

1929  -”- 

869 Угода між повітовою лікарняною касою у м. Дро-

гобичі та Управлінням взаємного забезпечення у 

м. Дрогобичі про порядок страхування службов-

ців. Копія 

1929  -”- 

870 Звіт комісара  повітової лікарняної каси у м. Дро-

гобичі про роботу 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

871 Відомості комісара  повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі про діяльність колишнього дирек-

тора каси Ярошевського Казимира 

1929  польська 

872 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Дрогобичі 

1929  -”- 

873 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі за 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

874 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану лікарську допомогу застрахованим 

1929  -”- 

875 Те ж про  допомогу годуючим матерям у 1929 р. 1929- 1930  -”- 

876 Справа про продаж санаторію у с. Ворохта пові-

товою лікарняною касою у м. Дрогобичі повіто-

вій лікарняній касі у м. Станіславові 

1929- 1930  -”- 

877 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі із зазначенням їх заробітної плати 

1929  -”- 

878 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Дрогобичі головою правління каси Коба-

ком Владиславом новопризначеному комісарові 

Закшевському Станіславові 

1929  -”- 

879 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1930  -”- 

880 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Дрогобичі. Копії 

1930  -”- 

881 Звіт комісара  повітової лікарняної каси у м. Дро-

гобичі про діяльність 

1930  -”- 

882 Звітні відомості  повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі про організацію дитячих колоній 

1930  -”- 

883 Звіти ревізора і головного лікаря Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Львові про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1930  -”- 

884 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану лікарську допомогу застрахованим 

1930  -”- 

885 Те ж про  допомогу годуючим матерям у 1930 р. 1930- 1931  -”- 

886 Справа про будівництво амбулаторії у м. Борис-

лаві відділення повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1930  -”- 

887 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Дро-

гобичі з Добжанським Міхалом 

1930  -”- 

888 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі із зазначенням їх заробітної плати і 

надання матеріальної допомоги 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

889 Протокол розгляду справи комісара повітової 

лікарняної каси у м. Дрогобичі Сопоцького Ми-

хайла, звинуваченого у підтримці комуністичних 

ідей 

1930  польська 

890 Справа про врегулювання стосунків між повіто-

вою лікарняною касою у м. Дрогобичі та лікаря-

ми 

1930  -”- 

891 Те ж про розгляд скарги лікаря повітової лікарня-

ної каси у м. Дрогобичі Мішля Соломона за не-

законне звільнення з роботи 

1930- 1931  -”- 

892 Те ж про звільнення з роботи службовця  повіто-

вої лікарняної каси у м. Дрогобичі Коссак Євгенії 

1930  -”- 

893 Рішення про призначення, переміщення та звіль-

неня службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1930  -”- 

894 Листування з Окружною спілкою лікарняних кас 

у м. Львові та повітовою лікарняною касою у 

м. Дрогобичі про реорганізацію аптек у мм. Бо-

риславі і Дрогобичі 

1931  -”- 

895 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Статут 

1931  -”- 

896 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Дрогобичі про організацію третейської комісії 

для вирішення спірних справ з лікарями 

1931  -”- 

897 Протоколи засідання третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі. Копії 

1931  -”- 

898 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі. Копії, том І 

1931  -”- 

899 Те ж, том ІІ і останній 1931  -”- 

900 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Дрогобичі ревізійними комісарами і ревізо-

рами Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1931  -”- 

901 Звіти повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про надану лікарську допомогу застрахованим за 

1931 р. 

1931- 1932  -”- 

902 надану допомогу годуючим матерям 1931  -”- 

903 Колективні трудові угоди повітової лікарняної 

каси у м. Дрогобичі, укладені з Професійною 

спілкою фармацевтів у м. Львові 

1931  -”- 

904 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Дро-

гобичі з лікарем Барабаш Ніною. Листування з 

цього питання 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

905 Список медичного і адміністративного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Дрогобичі із 

зазначенням їх заробітної плати 

1931  польська 

906 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Дрогобичі комісаром Марчинським Юзе-

фом новопризначеному комісарові Слівінському 

Романові 

1931  -”- 

907 Справа про звільнення з роботи лікаря повітової 

лікарняної каси у м. Дрогобичі Гютнера Макси-

міліана 

1931  -”- 

908 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Дрогобичі про призначення, переміщення і 

звільнення службовців 

1931  -”- 

909 Теж з повітовою лікарняною касою у м. Дрого-

бичі про підвищення заробітної плати лікарям 

1931  -”- 

910 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1932  -”- 

911 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Дрогобичі. Статути 

1932  -”- 

912 Протоколи засідання третейської комісії лікарня-

ної каси у м. Дрогобичі. Копії 

1932  -”- 

913 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Дрогобичі, том І 

1932  -”- 

914 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 

915 Справа про порядок страхування робітників лісо-

вих та нафтових підприємств у лікарняній касі у 

м. Дрогобичі 

1932  -”- 

916 Листування з лікарняною касою у м. Дрогобичі 

про порядок стягнення внесків із застрахованих 

осіб 

1932  -”- 

917 Табель страхових внесків та надання допомоги 

застрахованим у лікарняній касі у м. Дрогобичі 

1932  -”- 

918 Звіти лікарняної каси у м. Дрогобичі про 

діяльність третейської комісії. Списки її членів 

1932  -”- 

919 Те ж про роботу її лікарень 1932  -”- 

920 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Дрого-

бичі ревізійним комісаром і головним лікарем 

Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1932  -”- 

921 Звітні відомості лікарняної каси ум. Дрогобичі 

про стан аптек 

1932  -”- 

922 Те ж  про фінансовий стан каси 1932  -”- 

923 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Дрогобичі 1932  -”- 
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924 Листування з лікарняною касою у м. Дрогобичі з 

фінансових питань 

1932  польська 

925 Звіти лікарняної каси ум. Дрогобичі про надану 

медичну допомогу застрахованим 

1932  -”- 

926 Те ж про допомогу годуючим матерям 1932  -”- 

927 Рішення про встановлення винагороди робітни-

кам округу лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1932  -”- 

928 Звітні відомості лікарняної каси у м. Дрогобичі 

про витрату коштів на будівництво амбулаторій у 

м. Бориславі та с. Східниця 

1932  -”- 

929 Інвентарний опис нерухомого майна лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1932  -”- 

930 Рішення на скарги осіб, застрахованих осіб у лі-

карняній касі у м. Дрогобичі у зв'язку з відмовою 

надати їм допомогу, том І 

1932  -”- 

931 Те ж, том ІІ 1932  -”- 

932 Те ж, том ІІІ і останній 1932  -”- 

933 Штатний розклад лікарняної каси у м. Дрогобичі 1932  -”- 

934 Списки медичного і адміністративного персо-

налу лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1932  -”- 

935 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Дрогобичі директором Слівінським Романом 

новопризначеному директору Штукелю Ришарду 

1932  -”- 

936 Дисциплінарна справа лікаря лікарняної каси у 

м. Дрогобичі Мольдеуер Олени, звинуваченої у 

халатному виконанні службових обов'язків 

1932  -”- 

937 Листування з лікарняною касою у м. Дрогобичі 

про притягнення до відповідальності директора 

повітової лікарняної каси у м. Самборі Вільнера 

Леона за підробку векселів 

1932  -”- 

938 Справа про призначення, переміщення і звіль-

нення лікарів лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1932  -”- 

939 Листування з лікарняною касою у м. Дрогобичі 

про призначення, переміщення і звільнення 

службовців 

1932  -”- 

940 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Дрогобичі. Проект його зміни 

1933  -”- 

941 Протоколи засідання тимчасової третейської ко-

місії  лікарняної каси у м. Дрогобичі. Копії 

1933  -”- 

942 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Дрогобичі. Копії 

1933  -”- 

943 Те ж директора лікарняної каси у м. Дрогобичі 1933  -”- 
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944 Листування з лікарняною касою у м. Дрогобичі 

про порядок страхування робітників нафтових, 

будівельних та ін. підприємств 

1933  польська 

945 Фінансові звіти  лікарняної каси у м. Дрогобичі 1933  -”- 

946 Звіти лікарняної каси ум. Дрогобичі про  надану 

медичну допомогу застрахованим особам 

1933  -”- 

947 Те ж про допомогу годуючим матерям 1933  -”- 

948 Інвентарний опис нерухомого майна лікарняної 

каси у м. Дрогобичі 

1933  -”- 

949 Рішення на скарги осіб, застрахованих у лікарня-

ній касі у м. Дрогобичі у зв'язку з відмовою нада-

ти їм допомогу, том І 

1933  -”- 

950 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

951 Штатний розклад лікарняної каси у м. Дрогобичі 1933  -”- 

952 Списки медичного і адміністративного персо-

налу лікарняної каси у м. Дрогобичі із зазна-

ченням їх заробітної плати 

1933  -”- 

953 Справа про призначення членів тимчасової тре-

тейської комісії лікарняної каси у м. Дрогобичі 

1933  -”- 

954 Справа про призначення Скульського Еміля на 

посаду головного лікаря лікарняної каси у 

м. Дрогобичі 

1933  -”- 

955 Справа про розгляд вчинку інкасатора лікарняної 

каси у м. Дрогобичі, звинуваченого у присвоєнні 

грошей 

1933  -”- 

956 Рішення про винагороду лікарів  лікарняної каси 

у м. Дрогобичі 

1933  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Єнджейові 

957 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Єнджейові. Статут 

1925- 1926  -”- 

958 Протоколи засідання ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Єнджейові. Копії 

1926  -”- 

959 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Єнджейові. Копії 

1926  -”- 

960 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Єнджейові ревізорами Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові 

1926  -”- 

961 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Єнджейові 

1926  -”- 

962 Протоколи засідання правління  повітової лікар-

няної каси у м. Єнджейові. Копії 

1927  -”- 
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963 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Єнд-

жейові та лікарями. Копії 

1927  польська 

964 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про розслідування справи директора  

повітової лікарняної каси у м. Єнджейові Вєру-

шевського Віктора 

1927  -” 

965 Справа про призначення Атановського Юліана на 

посаду комісара повітової лікарняної каси у 

м. Єнджейові. Протоколи приймання справ при 

зміні керівництва. Копії 

1927- 1929  -”- 

966 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Єнджейові. Копії 

1928  -”- 

967 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Єнджейові. Копії 

1928  -”- 

968 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Єнджейові 

1928  -”- 

969 Звіти повітової лікарняної каси у м. Єнджейові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

970 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Єнд-

жейові з лікарями. Копії 

1928  -”- 

971 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Єнджейові. Копії 

1929  -”- 

972 Обіжники та розпорядження комісара повітової 

лікарняної каси у м. Єнджейові. Копії 

1929  -”- 

973 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Єнджейові. Копії 

1929  -”- 

974 Звіти повітової лікарняної каси у м. Єнджейові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

975 Справа про звільнення з роботи комісара пові-

тової лікарняної каси у м. Єнджейові Атановсь-

кого Юліана 

1929- 1930  -”- 

976 Протокол конференції лікарів повітової лікарня-

ної каси у м. Єнджейові. Копія 

1930  -”- 

977 Обіжники та розпорядження комісара повітової 

лікарняної каси у м. Єнджейові. Копії 

1930  -”- 

978 Звіти комісара повітової лікарняної каси у 

м. Єнджейові про діяльність 

1930  -”- 

979 Звіт повітової лікарняної каси у м. Єнджейові 

про роботу лікарів 

 

 

1930  -”- 
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980 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Єнджейові. Копії 

1930  польська 

981 Звіти повітової лікарняної каси у м. Єнджейові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Ряшеві 

982 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Ряшеві. Копії 

1921  -”- 

983 Те ж ради і правління 1922  -”- 

984 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві. Статути 

1923  -”- 

985 Трудова угода правління  повітової лікарняної ка-

си у м. Ряшеві з директором каси Надзєєм Юзе-

фом 

1923  -”- 

986 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві. Статути 

1924  -”- 

987 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві 

1924  -”- 

988 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві 

1924  -”- 

989 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб у 

повітовій лікарняній касі у м. Ряшеві на діяль-

ність директора Надзєя 

1924  -”- 

990 Справа про звільнення з роботи комісара повіто-

вої лікарняної каси у м. Ряшеві Гайнза Вітольда 

1924  -”- 

991 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1925  -”- 

992 Трудова угода правління  повітової лікарняної ка-

си у м. Ряшеві з спілкою лікарів лікарняних кас у 

м. Львові 

1925  -”- 

993 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві. Списки службовців 

1925  -”- 

994 Справа про розгляд скарги лікарів повітової 

лікарняної каси у м. Ряшеві на діяльність коміса-

ра каси 

1925  -”- 

995 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві. Статут 

1926  -”- 

996 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Ряшеві. Копії 

 

1926  -”- 
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997 Оголошення про проведення виборів до прав-

ління  повітової лікарняної каси у м. Ряшеві 

1926  польська 

998 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Ряшеві. Копії 

1927  -”- 

999 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1927  -”- 

1000 Справа про призначення Гутовського Тадея на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві 

1927  -”- 

1001 Трудова угода правління  повітової лікарняної ка-

си у м. Ряшеві з спілкою лікарів лікарняних кас 

1928  -”- 

1002 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві. Статут 

1929  -”- 

1003 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Ряшеві. Копії 

1929  -”- 

1004 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві 

1929  -”- 

1005 Звіти відділення Ряшівської повітової лікарняної 

каси у м. Переворську про надану допомогу го-

дуючим матерям  у1929 - 1930 рр. 

1929- 1931  -”- 

1006 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Ряшеві. Копії 

1930  -”- 

1007 Те ж правління 1930  -”- 

1008 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1930  -”- 

1009 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ряшеві про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930- 1932  -”- 

1010 Регламенти для лікарів, головного лікаря і дис-

циплінарної комісії повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві. Копії 

1931  -”- 

1011 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Ряшеві. Копії 

1931  -”- 

1012 Те ж тимчасової третейської комісії відділення 

Ряшівської повітової лікарняної каси у м. Лань-

цутіі 

1931  -”- 

1013 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Ряшеві. Копії 

1931  -”- 

1014 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві ревізійним комісаром 

1931  -”- 
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1015 Звіт ревізійного комісара про перевірку відділен-

ня Ряшівської повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі 

1931  польська 

1016 Фінансові звіти  повітової лікарняної каси у 

м. Ряшеві 

1931  -”- 

1017 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ряшеві про 

надану допомогу годуючим матерям у 1931 р. 

1931- 1932  -”- 

1018 Те ж відділення каси у м. Переворську про 

надану допомогу годуючим матерям  за 1931 р. 

1931- 1932  -”- 

1019 Списки застрахованих у повітовій лікарняній касі 

у м. Ряшеві, які не сплатили внески 

1931  -”- 

1020 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Ряшеві 

1932  -”- 

1021 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Ряшеві. Статути 

1932  -”- 

1022 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Ряшеві. Копії 

1932  -”- 

1023 Те ж тимчасової третейської комісії відділення 

Ряшівської  лікарняної каси у м. Ланьцуті 

1932  -”- 

1024 Обіжники лікарняної каси у м. Ряшеві 1932  -”- 

1025 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Ряшеві 

начальником фінансового відділення лікарняної 

каси у м. Львові, ревізійними комісарами та реві-

зорами Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові 

1932  -”- 

1026 Справа про будівництво приміщення для відді-

лення Ряшівської лікарняної каси у м. Тарнобжезі 

1932  -”- 

1027 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Ряшеві у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу 

1932  -”- 

1028 Списки застрахованих у лікарняній касі у м. Ря-

шеві, які несплатили внески 

1932  -”- 

1029 Списки службовців лікарняної каси у м. Ряшеві 1932  -”- 

1030 Пропозиція лікарняної каси у м. Ряшеві щодо 

персонального складу третейської комісії 

1932  -”- 

1031 Справа про призначення Сопоцького Михайла на 

посаду директора лікарняної каси у м. Ряшеві 

1932  -”- 

1032 Листування з відділенням Ряшівської лікарняної 

каси у м. Ланьцутіі з персональних питань голов-

ного лікаря Єдлінського 

1932  -”- 

1033 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Ряшеві 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1034 Регламенти для ради, лікарів і службовців лі-

карняної каси у м. Ряшеві 

1933  польська 

1035 Протоколи засідань третейської комісії лікарня-

ної каси у м. Ряшеві. Копії 

1933  -”- 

1036 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Ряшеві. Копії 

1933  -”- 

1037 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Ряшеві 

ревізійним комісаром і ревізором Окружної спіл-

ки лікарняних кас у м. Львові 

1933  -”- 

1038 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Ряшеві у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу 

1933  -”- 

1039 Справа про укладення трудової угоди між коміса-

ром лікарняної каси у м. Ряшеві Кауцьким Кази-

миром і лікарем Шрайбером Юзефом 

1933  -”- 

1040 Списки службовців лікарняної каси у м. Ряшеві 1933  -”- 

1041 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Ря-

шеві комісаром Кауцьким новопризначеному ко-

місарові Розену Генрикові 

1933  -”- 

1042 Справа про розгляд справи службовця лікарняної 

каси у м. Ряшеві Гармати Адама, звинуваченого у 

зловживанні службовим становищем 

1933  -”- 

1043 Справа про призначення Розена Генрика на 

посаду комісара  лікарняної каси у м. Ряшеві 

1933  -”- 

1044 Листування з лікарняною касою у м. Ряшеві з 

персональних питань службовців 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Жовкві 

1045 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Жовкві. Копії 

1922  -”- 

1046 Те ж виборів членів правління, ревізійної та 

третейської комісій 

1922  -”- 

1047 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Жовкві 

1922  -”- 

1048 Статистичні відомості про характер захворювань 

застрахованих осіб у повітовій лікарняній касі у 

м. Жовкві 

1922  -”- 

1049 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Статути 

1923  -”- 

1050 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Жовкві. Копії 

1923  -”- 

1051 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Жовкві 

1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1052 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Жовкві. Копії 

1924  польська 

1053 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Жовкві 

1924  -”- 

1054 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Жовкві. Копії 

1925  -”- 

1055 Те ж ревізійної комісії 1925  -”- 

1056 Те ж комісії з виборів до ради 1925  -”- 

1057 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Жовкві 

1925  -”- 

1058 Трудова угода правління повітової лікарняної ка-

си у м. Жовкві з спілкою лікарів лікарняних кас у 

м. Львові 

1925  -”- 

1059 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Жовкві. Списки службовців 

1925  -”- 

1060 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Жовкві. Копії 

1926  -”- 

1061 Те ж ревізійної та третейської комісій 1926  -”- 

1062 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Жовкві про купівлю земельної ділянки для 

будівництва приміщення для каси. Плани 

1926  -”- 

1063 Скарга лікаря Шоссера Оттона на рішення по-

вітової лікарняної каси у м. Жовкві щодо неква-

ліфікованого призначення помічників лікарів 

1926  -”- 

1064 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Статут 

1927  -”- 

1065 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Жовкві. Копії 

1927  -”- 

1066 Звіти Окружної спілки лікарняних кас у м. Льво-

ві про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Жовкві 

1927  -”- 

1067 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Жовкві про оголошення конкурсу на заміщен-

ня вакантної посади директора каси 

1927  -”- 

1068 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Статут 

1928  -”- 

1069 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Жовкві. Ко-

пії 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1070 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Жовкві 

1928  польська 

1071 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Статути 

1929  -”- 

1072 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Копії 

1929  -”- 

1073 Те ж правління 1929  -”- 

1074 Те ж ревізійної та третейської комісій 1929  -”- 

1075 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Жовкві. Копії 

1929  -”- 

1076 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Жовкві із зазначенням їх посад і заробітної 

плати 

1929  -”- 

1077 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Жовкві 

1930  -”- 

1078 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Копії 

1930  -”- 

1079 Те ж правління 1930  -”- 

1080 Те ж ревізійної та третейської комісій 1930  -”- 

1081 План і кошторис будівництва приміщення для 

повітової лікарняної каси у м. Жовкві 

1930  -”- 

1082 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Жовкві. Копії 

1931  -”- 

1083 Те ж третейської комісії 1931  -”- 

1084 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві. Копії 

1931  -”- 

1085 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Жовкві 

1931  -”- 

1086 Протокол приймання справ повітової лікарняної 

каси у м. Жовкві комісаром Марчинським Юзе-

фом 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Живець 

1087 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Живець. Статути 

1920  -”- 

1088 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Живець. Статути 

1921  -”- 

1089 Те ж 

 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1090 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1922  польська 

1091 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Живець. Копії 

1922  -”- 

1092 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Живець. Статути 

1923  -”- 

1093 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Живець. Копії 

1923  -”- 

1094 Те ж правління 1923  -”- 

1095 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1923  -”- 

1096 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Живець. Статути 

1924  -”- 

1097 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Живець. Копії 

1924  -”- 

1098 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Живець 

1925  -”- 

1099 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Живець. Копії 

1925  -”- 

1100 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірку повітової лікарняної каси у м. Жи-

вець 

1925  -”- 

1101 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Живець 

1925  -”- 

1102 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1926  -”- 

1103 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Живець. Копії 

1926  -”- 

1104 Рішення про відміну постанов правління повіто-

вої лікарняної каси у м. Живець 

1926  -”- 

1105 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1926  -”- 

1106 Регламент для членів правління і лікарів  

повітової лікарняної каси у м. Живець 

1927  -”- 

1107 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Живець. Копії 

1927  -”- 

1108 Рішення про відміну постанов правління пові-

тової лікарняної каси у м. Живець 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1109 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1927  польська 

1110 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Живець. Статути 

1928  -”- 

1111 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Живець 

1928  -”- 

1112 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Живець. Копії 

1928  -”- 

1113 Те ж правління 1928  -”- 

1114 Рішення про відміну постанов правління повіто-

вої лікарняної каси у м. Живець 

1928  -”- 

1115 Регламент для службовців і лікарів повітової лі-

карняної каси у м. Живець 

1929  -”- 

1116 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Живець. Копії 

1929  -”- 

1117 Те ж ради і ревізійної комісії 1929  -”- 

1118 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Живець. Копії 

1929  -”- 

1119 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Живець 

1929  -”- 

1120 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Живець 

1929  -”- 

1121 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Живець 

1929  -”- 

1122 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Живець правлінням каси комісарові 

Панковському Ярославові 

1929  -”- 

1123 Справа про відкриття аптеки повітової 

лікарняної каси у м. Живець 

1930  -”- 

1124 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Живець. Статут 

1930- 1931  -”- 

1125 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1930  -”- 

1126 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Живець. Копії 

1930  -”- 

1127 Звіти Окружної спілки лікарняних кас у м. Кра-

кові про перевірку повітової лікарняної каси та її 

аптеки у м. Живець 

1930  -”- 

1128 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Живець 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1129 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Живець 

1931  польська 

1130 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Живець. Копії 

1931  -”- 

1131 Звіти ревізійних комісарів про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Живець 

1931  -”- 

1132 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Живець 

1931  -”- 

1133 Справа про розгляд скарги на лікаря повітової 

лікарняної каси у м. Живець 

1932  -”- 

Документи лікарняної каси м-ка Закопане 

1134 Звіти лікарняної каси у м-ку Закопане про надану 

допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

1135 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у м-

ку Закопане 

1932  -”- 

1136 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м-ку Закопане. Копії 

1932  -”- 

1137 Розпорядження комісара лікарняної каси у м-

ку Закопане. Копії 

1932  -”- 

1138 Звіти ревізійних комісарів про перевірку лікар-

няної каси у м-ку Закопане за 1932 р. 

1932- 1933  -”- 

1139 Фінансові звіти лікарняної каси у м-ку Закопане 1932  -”- 

1140 Звітні відомості про витрати лікарняної каси у м-

ку Закопане та листування з цього питання 

1932  -”- 

1141 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки, лікарняними касами у мм. Бєльсько, Бяла 

та ін. про надання позики лікарняній касі у м-

ку Закопане 

1932  -”- 

1142 Звіти лікарняної каси у м-ку Закопане про вико-

ристання позики, наданих лікарняними касами у 

мм. Бєльско, Бяла та ін. 

1932  -”- 

1143 Звіти лікарняної каси у м-ку Закопане про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

1144 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м-ку Закопане у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу   

1932  -”- 

1145 Пропозиція лікарняної каси у м-ку Закопане що-

до персонального складу тимчасової третейської 

комісії 

1932  -”- 

1146 Протоколи передачі справ лікарняної каси у м-ку 

Закопане комісаром Летечко Романом новоприз-

наченому комісарові Новаковському Зенонові 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1147 Протокол передачі справ лікарняної каси у м-ку 

Закопане комісаром Новаковським Зеноном ново-

призначеному комісарові Фікусу Генрикові 

1932  польська 

1148 Рішення про призначення, переміщення і звіль-

нення лікарів і обслуговуючого персоналу лікар-

няної каси у м-ку Закопане 

1932  -”- 

1149 Рішення лікарняної каси у м-ку Закопане з пер-

сональних питань лікарів 

1932  -”- 

1150 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у м-

ку Закопане 

1933  -”- 

1151 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м-ку Закопане. Копії 

1933  -”- 

1152 Розпорядження комісара лікарняної каси у м-

ку Закопане. Копії 

1933  -”- 

1153 Те ж директора лікарняної каси у м-ку Закопане. 

Копії 

1933  -”- 

1154 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

лікарняної каси у м-ку Закопане 

1933  -”- 

1155 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м-

ку Закопане за 1933 р. 

1933 -1934  -”- 

1156 Місячні фінансово-господарські плани лікарня-

ної каси у м-ку Закопане 

1933  -”- 

1157 Звіти лікарняної каси у м-ку Закопане про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

1158 Рішення про продуктову винагороду робітників  

лікарняної каси у м-ку Закопане та листування з 

цього питання 

1933  -”- 

1159 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у м-

ку Закопане у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 

1160 Трудові угоди лікарняної каси у м-ку Закопане з 

лікарями 

1933  -”- 

1161 Списки адміністративного і медичного персо-

налу лікарняної каси у м-ку Закопане 

1933  -”- 

1162 Листування з лікарняною касою у м-ку Закопане 

з персональних питань службовців 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Заліщики 

1163 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Заліщики 

 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1164 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Заліщики за 1922 р. 

1922- 1923  польська 

1165 Статистичні відомості повітової лікарняної каси 

у м. Заліщики про кількість хворих та витрати, 

пов'язані з їх лікуванням 

1922  -”- 

1166 Звіт повітової лікарняної каси у м. Заліщики про 

діяльність 

1923  -”- 

1167 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Заліщики 

1923  -”- 

1168 Статистичні відомості повітової лікарняної каси 

у м. Заліщики про захворювання застрахованих 

осіб 

1923  -”- 

1169 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики. Статути 

1924  -”- 

1170 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Заліщики. Копії 

1924  -”- 

1171 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики 

1924  -”- 

1172 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Заліщики головою правління каси Шеф-

фером Франциском новопризначеному комісару 

Кімельману Северинові 

1924  -”- 

1173 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Заліщики. Копії 

1925  -”- 

1174 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики управляючим каси Дворським 

Юстином новопризначеному [комісарові] Енкоту 

Бернардові 

1925  -”- 

1175 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Заліщики. Копії 

1926  -”- 

1176 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики 

1927  -”- 

1177 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Заліщики. Копії 

1927  -”- 

1178 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Заліщики ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1927  -”- 

1179 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Заліщики. Копії 

1928  -”- 

1180 Трудова угода між правлінням повітової лікар-

няної каси у м. Заліщики і Спілкою лікарів 

лікарняних кас у м. Львові. Копія 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1181 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Заліщики. Копії 

1929  польська 

1182 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики. Копії 

1929  -”- 

1183 Угода між повітовою лікарняною касою у м. Залі-

щики та Управлінням взаємного страхування у 

м. Тернополі про порядок страхування його 

службовців 

1929  -”- 

1184 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. За-

ліщики з лікарем Косовським Мечиславом. Копія 

1929  -”- 

1185 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Заліщики 

1929  -”- 

1186 Протокол передачі справ правління  повітової лі-

карняної каси у м. Заліщики Вартанович Теофі-

лією новопризначеному комісарові Дровському 

Юстинові 

1929  -”- 

1187 Дисциплінарна справа про звинувачення голов-

ного лікаря повітової лікарняної каси у м. За-

ліщики Мановарда Зигмунда у зловживанні 

службовим становищем 

1929  -”- 

1188 Розпорядження комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики. Копії 

1930  -”- 

1189 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики 

1930  -”- 

1190 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики комісаром Дворським Юсти-

ном новопризначеному комісарові Смолці Рома-

нові 

1930  -”- 

1191 Справа про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики 

1931  -”- 

1192 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Заліщики за січень 1931 р. 

1931  -”- 

1193 Звіти ревізійного комісара Ваксмунського Фран-

циска про перевірку  повітової лікарняної каси у 

м. Заліщики 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Замості 

1194 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Замості. Статут 

1925  -”- 

1195 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Замості. Копія 

 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1196 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Замості. Копії 

1925  польська 

1197 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Замості 

1925  -”- 

1198 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Замості. Копії 

1926  -”- 

1199 Звіти повітової лікарняної каси у м. Замості про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926- 1931  -”- 

1200 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Замості 

1927  -”- 

1201 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Замості 

1927  -”- 

1202 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Замості 

1927  -”- 

1203 Те ж. Копії 1928  -”- 

1204 Листування з Окружним управлінням страхуван-

ня у м. Варшаві і комісаром повітової лікарняної 

каси у м. Замості про вибори до ради каси 

1928  -”- 

1205 Справа про суперечку між повітовою лікарняною 

касою у м. Замості і управлінням будівництва 

вузькоколійної залізничної дороги Піски (Руські) 

-Вербиця щодо сплати страхових внесків 

1928  -”- 

1206 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Замості. Копія 

1928  -”- 

1207 Скарги застрахованих у повітовій лікарняній касі 

м. Замості у зв'язку з відмовою виплатити їм до-

помогу 

1928  -”- 

1208 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. За-

мості з лікарями. Копія 

1928  -”- 

1209 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Замості 

1929  -”- 

1210 Звіти ревізорів про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Замості. Відомість на виплату 

заробітної плати службовцям 

1929  -”- 

1211 Справа про будівництво приміщення для амбула-

торії повітової лікарняної каси у м. Замості. План 

і кошторис 

1929- 1930  -”- 

1212 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Замості 

1930  -”- 

1213 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Замості. Копія 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1214 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Замості з персональних питань службовців 

1930  польська 

1215 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Замості. Статут 

1931  -”- 

1216 Протоколи засідань тимчасової третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Замості. Копії 

1931  -”- 

1217 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Замості. Копії 

1931  -”- 

1218 Звіти ревізійних комісарів про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Замості 

1931  -”- 

1219 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Замості з персональних питань службовців 

1931  -”- 

1220 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси 

у м. Замості 

1932  -”- 

1221 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Замості. Статути 

1932  -”- 

1222 Протокол наради керівного складу лікарняної ка-

си у м. Замості. Копія 

1932  -”- 

1223 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Замості. Копії 

1932  -”- 

1224 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. За-

мості за січень 1932 р. Копії 

1932  -”- 

1225 Звіти ревізійних комісарів про перевірку лікарня-

ної каси у м. Замості та її відділень у мм. Тома-

шеві та Красноставі 

1932  -”- 

1226 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Замості 1932  -”- 

1227 Справа про надання позики лікарняною касою у 

м. Замості лікарняній касі у  Барановичах 

1932  -”- 

1228 Звіти лікарняної каси у м. Замості про надану до-

помогу годуючим матерям 

1932  -”- 

1229 Справа про будівництво приміщення для  повіто-

вої лікарняної каси у м. Замості. План 

1932- 1933  -”- 

1230 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі 

м. Замості у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1932  -”- 

1231 Справа про укладення трудової угоди лікарня-

ною касою у м. Замості з Спілкою лікарів 

Замостського округу 

1932  -”- 

1232 Списки службовців  лікарняної каси у м. Замості 1932  -”- 

1233 Пропозиція лікарняної каси у м. Замості щодо 

персонального складу тимчасової третейської ко-

місії 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1234 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. За-

мості комісаром Биковським Олександром ново-

призначеному комісарові Нелькену Владиславові 

1932  польська 

1235 Справа про призначення Биковського Олександра 

на посаду директора лікарняної каси у м. Замості 

1932  -”- 

1236 Листування з лікарняною касою у м. Замості з 

персональних питань службовців 

1932  -”- 

1237 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Замості 

1933  -”- 

1238 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Замості. Копії 

1933  -”- 

1239 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. За-

мості. Копії 

1933  -”- 

1240 Те ж директора лікарняної каси у м. Замості 1933  -”- 

1241 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові та ревізійного комісара про перевірку 

лікарняної каси у м. Замості 

1933  -”- 

1242 Звіти лікарняної каси у м. Замості про надану до-

помогу годуючим матерям 

1933  -”- 

1243 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі 

м. Замость у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 

1244 Справа про суперечку лікарняної каси у м. За-

мості з Управлінням замостського майорату 

щодо сплати заборгованості 

1933  -”- 

1245 Справа про укладення загальної службової угоди 

між лікарняною касою у м. Замості з Спілкою 

лікарів Замостського округу. Проект угоди 

1933  -”- 

1246 Списки службовців  лікарняної каси у м. Замості 1933  -”- 

1247 Листування з лікарняною касою у м. Замості з 

персональних питань службовців 

1933  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Збаражі 

1248 Рішення про затвердження статуту повітової 

лікарняної каси у м. Збаражі. Статут 

1921  -”- 

1249 Списки кандидатів до ради  повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі 

1921  -”- 

1250 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміни у статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Збаражі 

1922  -”- 

1251 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Збаражі. Копії 

 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1252 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі. Статут 

1923  польська 

1253 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Збаражі. Копії 

1923  -”- 

1254 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі. Статути 

1924  -”- 

1255 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Збаражі. Копії 

1924  -”- 

1256 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Збаражі ревізором Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Львові 

1924  -”- 

1257 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Збаражі. Копії 

1925  -”- 

1258 Квартальні звіти повітового лікаря про роботу  

повітової лікарняної каси у м. Збаражі 

1925  -”- 

1259 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Збаражі. Копії 

1926  -”- 

1260 Те ж третейської комісії   1926  -”- 

1261 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Збаражі ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові. Список службовців 

1926  -”- 

1262 Квартальні звіти повітового лікаря про роботу  

повітової лікарняної каси у м. Збаражі 

1926  -”- 

1263 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Збаражі. Копії 

1927  -”- 

1264 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі 

1927  -”- 

1265 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Збаражі 

1927  -”- 

1266 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Збаражі. Копії 

1928  -”- 

1267 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі. Статути 

1929  -”- 

1268 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Збаражі. Копії 

1929  -”- 

1269 Те ж третейської комісії   1929  -”- 

1270 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі. Копії 

1929  -”- 

1271 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1272 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Збаражі правлінням новопризначеному 

комісарові Грушкевичу Янові 

1929  польська 

1273 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі. Копії 

1930  -”- 

1274 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі 

1930  -”- 

1275 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Збаражі. Копії 

1931  -”- 

1276 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Збаражі. Копії 

1931  -”- 

1277 Звіти ревізійного комісара про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Збаражі 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Золочеві 

1278 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві. Статут 

1921  -”- 

1279 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Золочеві. Статут 

1922  -”- 

1280 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Золочеві 

1923  -”- 

1281 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві 

1923  -”- 

1282 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Золочеві. Копії 

1923  -”- 

1283 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві. Статут 

1924  -”- 

1284 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві. Копії 

1924  -”- 

1285 Те ж правління   1924  -”- 

1286 Оголошення про проведення виборів до прав-

ління повітової лікарняної каси у м. Золочеві. 

Список делегатів до ради каси 

1925  -”- 

1287 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас 

про перевірку  повітової лікарняної каси у 

м. Золочеві 

1925  -”- 

1288 Регламент для членів правління  повітової лікар-

няної каси у м. Золочеві 

1926  -”- 

1289 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Золочеві. Копії 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1290 Справа про розгляд справи директора повітової 

лікарняної каси у м. Золочеві Германа Адольфа, 

звинуваченого у зловживанні службовим стано-

вищем 

1926- 1927  польська 

1291 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Золочеві. Копії 

1927  -”- 

1292 Звіт ревізора про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві. Список службовців 

1927  -”- 

1293 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Золочеві 

1927  -”- 

1294 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві 

1928  -”- 

1295 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Золочеві 

1928  -”- 

1296 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Золочеві. Копії 

1928  -”- 

1297 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Золочеві. Копії 

1928  -”- 

1298 Звіт комісара повітової лікарняної каси у 

м. Золочеві про діяльність 

1926- 1928  -”- 

1299 Рішення про зміну штатного розкладу повітової 

лікарняної каси у м. Золочеві 

1928  -”- 

1300 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Золочеві. Статути 

1929  -”- 

1301 Протокол засідання третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Золочеві. Копія 

1929  -”- 

1302 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві. Копії 

1929  -”- 

1303 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Золо-

чеві про діяльність 

1929  -”- 

1304 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Золочеві. Копії 

1930  -”- 

1305 Звіт ревізора окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві 

1930  -”- 

1306 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві. Статут 

1931  -”- 

1307 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії. Копії 

1931  -”- 

1308 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Золочеві. Копії 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1309 Звіти ревізійного комісара про перевірку пові-

тової лікарняної каси у м. Золочеві 

1931  польська 

1310 Звіти повітової лікарняної каси у м. Золочеві про 

надану допомогу годуючим матерям у 1931 р. 

1931- 1932  -”- 

1311 Справа про розподіл майна повітової лікарняної 

каси у м. Бібрці між лікарняною касою м. Львова 

і повітовою лікарняною касою у м. Золочеві Спи-

сок боржників, які несплатили страхових внесків 

1931- 1932  -”- 

1312 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Золочеві комісаром Малаховським Вац-

лавом новопризначеному комісарові Ценському 

Вітольдові 

1931  -”- 

1313 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Золочеві. Статути 

1932  -”- 

1314 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Золочеві. Копії 

1932  -”- 

1315 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Зо-

лочеві. Копії 

1932  -”- 

1316 Те ж директора лікарняної каси у м. Золочеві. Ко-

пії 

1932  -”- 

1317 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у м. Зо-

лочеві 

1932  -”- 

1318 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Золочеві 1932  -”- 

1319 Звіти лікарняної каси у м. Золочеві про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

1320 Справа про будівництво відділення Золочівської 

лікарняної каси у м. Броди 

1932  -”- 

1321 Звітні відомості лікарняної каси у м. Золочеві 

про наявність нерухомого майна 

1932  -”- 

1322 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі 

м. Золочеві у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1932  -”- 

1323 Трудова угода лікарняної каси у м. Золочеві з ди-

ректором каси Ценським Вітольдом 

1932  -”- 

1324 Трудова угода дирекції лікарняної каси у м. Золо-

чеві з стоматологом Альтер Салем 

1932  -”- 

1325 Пропозиція лікарняної каси у м. Золочеві щодо 

персонального складу тимчасової третейської ко-

місії 

1932  -”- 

1326 Протокол передачі справ  лікарняної каси у м. Зо-

лочеві комісаром Ценським Вітольдом новопри-

значеному комісарові Груберу Марцелію 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1327 Листування з лікарняною касою у м. Золочеві з 

персональних питань службовців. Списки адміні-

стративного і медичного персоналу 

1932  польська 

1328 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Золочеві. Статут 

1933  -”- 

1329 Регламент для хворих лікарняної каси у м. Золо-

чеві. Копія 

1933  -”- 

1330 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Золочеві. Копії 

1933  -”- 

1331 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Зо-

лочеві. Копії 

1933  -”- 

1332 Те ж директора лікарняної каси у м. Золочеві. 

Копії 

1933  -”- 

1333 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у м. Зо-

лочеві 

1933  -”- 

1334 Фінансово-господарський план лікарняної каси у 

м. Золочеві за січень-лютий 1933 р. 

1933  -”- 

1335 Листування лікарняної каси у м. Золочеві з Мі-

ністерством праці і громадської опіки про на-

дання позики 

1933  -”- 

1336 Звіти лікарняної каси у м. Золочеві про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

1337 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі 

м. Золочеві у зв'язку з відмовою виплатити їм до-

помогу 

1933  -”- 

1338 Списки службовців лікарняної каси у м. Золочеві 1933  -”- 

1339 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Зо-

лочеві комісаром Грубером Марцелієм новоприз-

наченому комісарові Вавжинцю Казікові 

1933  -”- 

1340 Дисциплінарна справа про звинувачення служ-

бовців лікарняної каси у м. Золочеві у зловжи-

ванні службовим становищем 

1933  -”- 

1341 Листування з лікарняною касою у м. Золочеві з 

персональних питань службовців 

1933  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Калуші 

1342 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Калуші. Статут 

1921  -”- 

1343 Справа про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Статути 

 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1344 Протоколи засідань  повітової лікарняної каси у 

м. Калуші. Копії 

1922  польська 

1345 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Статути 

1923  -”- 

1346 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1923  -”- 

1347 Те ж правління   1923  -”- 

1348 Звіт ревізора Нахєра Кароля про перевірку пові-

тової лікарняної каси у м. Калуші 

1923  -”- 

1349 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Статут 

1924  -”- 

1350 Протоколи засідань ради повітової лікарняної ка-

си у м. Калуші. Копії 

1924  -”- 

1351 Протоколи засідань правління  повітової лікар-

няної каси у м. Калуші. Копії 

1924  -”- 

1352 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Калуші 

1925  -”- 

1353 Те ж про зміну статуту  повітової лікарняної каси 

у м. Калуші. Статут 

1926  -”- 

1354 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1926  -”- 

1355 Те ж правління   1926  -”- 

1356 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Калуші 

1926  -”- 

1357 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Калуші комісаром Вейманом Каролем но-

воризначеному правлінню 

1926  -”- 

1358 Справа про розгляд скарги члена ради повітової 

лікарняної каси у м. Калуші 

  -”- 

1359 Те ж про розгляд скарги службовця повітової лі-

карняної каси у м. Калуші Панделан Пені у 

зв'язку з незаконним звільненням з роботи 

1926- 1927  -”- 

1360 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1927  -”- 

1361 Те ж правління   1927  -”- 

1362 Рішення про відміну постанов правління повіто-

вої лікарняної каси у м. Калуші 

1927  -”- 

1363 Звіти повітової лікарняної каси у м. Калуші про 

надану допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

 

 

1927- 1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1364 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Калуші. Штатний 

розклад 

1927  польська 

1365 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші 

1928  -”- 

1366 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1928  -”- 

1367 Те ж правління   1928  -”- 

1368 Звіти повітової лікарняної каси у м. Калуші про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

1369 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Калуші. Штатний 

розклад 

1928  -”- 

1370 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1929  -”- 

1371 Те ж правління   1929  -”- 

1372 Те ж третейської комісії   1929  -”- 

1373 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1929  -”- 

1374 Оголошення результатів виборів до ради повіто-

вої лікарняної каси у м. Калуші 

1929  -”- 

1375 Звіти повітової лікарняної каси у м. Калуші про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

1376 Рішення про затвердження проекту перебудови 

приміщення  повітової лікарняної каси у м. Ка-

луші. Проект 

1929  -”- 

1377 Справа про розгляд скарги  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші на діяльність місцевої лікарні 

1929  -”- 

1378 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Калуші 

1929  -”- 

1379 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Калуші про приймання на посаду контролера 

Кравця Стефана 

1929  -”- 

1380 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Статут 

1930  -”- 

1381 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші 

1930  -”- 

1382 Розпорядження комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1930  -”- 

1383 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Калуші 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1384 Звітні відомості повітової лікарняної каси у 

м. Калуші про надану допомогу годуючим 

матерям у 1930 р. 

1930- 1931  польська 

1385 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Ка-

луші з лікарями 

1930  -”- 

1386 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Калуші 

1930  -”- 

1387 Розпорядження комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Калуші. Копії 

1931  -”- 

1388 Звіт ревізійного комісара Слівінського Романа 

про перевірку  повітової лікарняної каси у м. Ка-

луші 

1931  -”- 

1389 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Калуші 

1931  -”- 

1390 Справа про звинувачення директора повітової лі-

карняної каси у м. Калуші Яніцького Олександра 

у зловживанні службовим становищем 

1931  -”- 

1391 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Калуші з персональних питань службовців 

1931  -”- 

1392 Скарги службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Калуші у зв'язку з незаконним звільненням з 

роботи 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Камінка Струмилова 

1393 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Статут 

1922  -”- 

1394 Протокол засідання правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Камінка Струмилова. Копія 

  -”- 

1395 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1923  -”- 

1396 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1923  -”- 

1397 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Статути 

1924  -”- 

1398 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1924  -”- 

1399 Те ж правління   1924  -”- 

1400 Звіт ревізора про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1924  -”- 

1401 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1925  -”- 

1402 Рішення про відміну постанови повітової лікар-

няної каси м. Камінка Струмилова від 23.12.1925 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1403 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1925  польська 

1404 Звіти повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова про надану допомогу годуючим ма-

терям 

1925  -”- 

1405 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Статут 

1926  -”- 

1406 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1926  -”- 

1407 Те ж правління   1926  -”- 

1408 Те ж третейської комісії   1926  -”- 

1409 Звіти повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова про надану допомогу годуючим ма-

терям 

1926  -”- 

1410 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1927  -”- 

1411 Те ж правління   1927  -”- 

1412 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1927  -”- 

1413 Звіти повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова про надану допомогу годуючим ма-

терям у 1927 р. 

1927- 1928  -”- 

1414 Рішення про зміну штатного розкладу повітової 

лікарняної каси у м. Камінка Струмилова. Штат-

ний розклад 

1927  -”- 

1415 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1928  -”- 

1416 Звіти повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова про надану допомогу годуючим 

матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

1417 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Статут 

1929  -”- 

1418 Регламент для правління повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1929  -”- 

1419 Те ж для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Камінка Струмилова 

1929  -”- 

1420 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1421 Звіти повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова про надану допомогу годуючим ма-

терям у 1929 р. 

1929- 1930  польська 

1422 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1930  -”- 

1423 Те ж правління 1930  -”- 

1424 Справа про вибори особового складу третейської 

комісії  повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова 

1930  -”- 

1425 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1930  -”- 

1426 Звіти повітової лікарняної каси у м. Камінка 

Струмилова про надану допомогу годуючим 

матерям у 1930 р. 

1930- 1931  -”- 

1427 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Камінка Струмилова із зазначенням їх заро-

бітної плати 

1930  -”- 

1428 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Камінка Струмилова з персональних питань 

1930  -”- 

1429 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1931  -”- 

1430 Розпорядження комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова. Копії 

1931  -”- 

1431 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Камінка Струмилова 

1931  -”- 

1432 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Камінка Струмилова. Копія 

1931  -”- 

1433 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Камінка Струмилова із зазначенням їх 

заробітної плати 

1931  -”- 

1434 Протокол передачі справ правлінням повітової 

лікарняної каси у м. Камінка Струмилова комі-

сарові Ценському Вітольдові 

1931  -”- 

1435 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Камінка Струмилова про порядок винагороди 

лікарів каси 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Кєльце 

1436 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце. Статут 

 

1924  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1437 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце 

1925  польська 

1438 Звіт ревізора Окружного страхового управління у 

м. Варшаві про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце 

1925  -”- 

1439 Звіти повітової лікарняної каси у м. Кєльце про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

1440 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Кєльце. Штатний 

розклад 

1925  -”- 

1441 Відомість на виплату заробітної плати служ-

бовцям  повітової лікарняної каси у м. Кєльце за 

грудень 1925 р. -  січень 1926 р. 

1925- 1926  -”- 

1442 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Кєльце. Копії 

1926  -”- 

1443 Угода між повітовою лікарняною касою у 

м. Кєльце і відділенням Польського банку про 

страхування його службовців. Копія 

1926  -”- 

1444 Табель страхових внесків членів повітової лікар-

няної каси у м. Кєльце 

1926  -”- 

1445 Звіти ревізорів Окружного страхового управлін-

ня у м. Варшаві та Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Кєльце 

1926  -”- 

1446 Звіти повітової лікарняної каси у м. Кєльце про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926- 1927  -”- 

1447 Справа про взаєморозрахунки між повітовими 

лікарняними касами у мм. Кєльце і Піньчів 

1926- 1927  -”- 

1448 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Кє-

льце з спілками лікарів та фармацевтів. Копії 

1926  -”- 

1449 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Кєльце про переміщення і звільнення слу-

жбовців 

1926  -”- 

1450 Регламент для правління повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце 

1927  -”- 

1451 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце. Копії 

1927  -”- 

1452 Те ж правління 1927  -”- 

1453 Те ж ревізійної комісії 1927  -”- 

1454 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Кєльце. Копії 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 
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К-ть 
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Мова 
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1455 Розпорядження директора повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце. Копії 

1927  польська 

1456 Справа про купівлю будинку для повітової лі-

карняної каси у м. Кєльце у Бліхевич Станіслави 

1927  -”- 

1457 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Кєльце комісаром Сулімірським Яном 

правлінню каси 

1927  -”- 

1458 Справа про проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора повітової лікарняної 

каси у м. Кєльце 

1927  -”- 

1459 Протоколи засідань ради ы правлыння повітової 

лікарняної каси у м. Кєльце. Копії 

1928  -”- 

1460 Те ж ревізійної і третейської комісій 1928  -”- 

1461 Угода між повітовою лікарняною касою у м. Кє-

льце та товариством боротьби з туберкульозом 

про порядок лікування застрахованих 

1928  -”- 

1462 Звіти повітової лікарняної каси у м. Кєльце про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

1463 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Кє-

льце з директором Соберайським Станіславом 

1928  -”- 

1464 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Кєльце. Копії 

1929  -”- 

1465 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

1466 Те ж ревізійної комісії 1929  -”- 

1467 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Кєльце 

1929  -”- 

1468 Звіти повітової лікарняної каси у м. Кєльце про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

1469 Справа про зміну штатного розкладу  повітової 

лікарняної каси у м. Кєльце. Проект 

1929  -”- 

1470 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Кєльце 

1929  -”- 

1471 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Кєльце правлінням каси новопризначе-

ному комісарові Кауцькому Казимирові. Копія 

1929  -”- 

1472 Рішення про зміну регламенту для службовців  

повітової лікарняної каси у м. Кєльце. Регламент 

1931  -”- 

1473 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Кєльце ревізійними комісарами і ревізорами 

окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

 

1931  -”- 
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К-ть 
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1474 Звіт ревізійного комісара про перевірку пові-

тової лікарняної каси у м. Кєльце 

1931- 1932  польська 

1475 Звіти повітової лікарняної каси у м. Кєльце про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

1476 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Кєльце. Статут 

1932  -”- 

1477 Протоколи засідань керівного складу повітової 

лікарняної каси у м. Кєльце. Копії 

1932  -”- 

1478 Те ж тимчасової третейської комісії   1932  -”- 

1479 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Кєль-

це ревізійними комісарами 

1932  -”- 

1480 Звіти лікарняної каси у м. Кєльце про надану 

лікарську допомогу застрахованим у 1932 р. 

1932- 1933  -”- 

1481 Те ж про допомогу годуючим матерям у 1932 р. 1932- 1933  -”- 

1482 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Кєльце у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1932  -”- 

1483 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та лікарняною касою у м. Кєльце про укла-

дення угод з управлінням спілки лікарів Кєлець-

кого округу 

1932  -”- 

1484 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Кє-

льце комісаром Франковським Феліксом ново-

призначеному комісарові Матулі Владиславові 

1932  -”- 

1485 Справа про призначення Франковського Фелікса 

на посаду директора лікарняної каси у м. Кєльце 

1932  -”- 

1486 Рішення про призначення Белерт Юзефа на по-

саду головного лікаря лікарняної каси м. Кєльце 

1932  -”- 

1487 Листування з лікарняною касою у м. Кєльце з 

персональних питань службовців 

1932  -”- 

1488 Регламент для службовців  лікарняної каси у 

м. Кєльце 

1933  -”- 

1489 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Кєльце. Копії 

1933  -”- 

1490 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Кєльце. Копії 

1933  -”- 

1491 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у м. Кє-

льце 

1933  -”- 

1492 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Кєльце 1933  -”- 

1493 Звіти лікарняної каси у м. Кєльце про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 
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док-тів 

1494 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Кєльце у зв'язку з відмовою виплатити їм до-

помогу 

1933  польсь

ка 

1495 Списки службовців лікарняної каси у м. Кєльце 

із зазначенням посад 

1933  -”- 

1496 Справа про призначення Белерт Юзефа на поса-

ду головного лікаря лікарняної каси у м. Кєльце 

1933  -”- 

1497 Те ж про звинувачення службовця лікарняної ка-

си у м. Кєльце Худзіцкого Генрика у привлас-

ненні грошей 

1933  -”- 

1498 Листування з лікарняною касою у м. Кєльце з 

персональних питань 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Коломиї 

1499 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Статути 

1922  -”- 

1500 Звіт  повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

діяльність за 1922 р. 

1922- 1923  -”- 

1501 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Статути 

1923  -”- 

1502 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Коломиї. Копії 

1923  -”- 

1503 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Статути 

1924  -”- 

1504 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Коломиї. Копії 

1924  -”- 

1505 Звіт ревізора про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї 

1924  -”- 

1506 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Коломиї. Копії 

1925  -”- 

1507 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

1508 Справа про звільнення з роботи службовця пові-

тової лікарняної каси у м. Коломиї Неклюдіва 

Олександра 

1925  -”- 

1509 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Коломиї. Копії 

1926  -”- 

1510 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Копії 

1926  -”- 

1511 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям 

 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1512 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Статут 

1927  польська 

1513 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Коломиї. Копії 

1927  -”- 

1514 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Коломиї. Копії 

1927  -”- 

1515 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

1927- 1930  -”- 

1516 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Коломиї. Копії 

1928  -”- 

1517 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Коломиї ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1928  -”- 

1518 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

1519 Регламент для лікарів  повітової лікарняної каси 

у м. Коломиї 

1929  -”- 

1520 Протоколи засідань тимчасового правління  по-

вітової лікарняної каси у м. Коломиї. Копії 

1929  -”- 

1521 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Копії 

1929  -”- 

1522 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929- 1930  -”- 

1523 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Ко-

ломиї з службовцем Германом Рудольфом 

1929  -”- 

1524 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Коломиї. Копії 

1930  -”- 

1525 Звіти ревізора і головного лікаря Окружної спіл-

ки лікарняних кас у м. Львові про перевірку 

повітової лікарняної каси у м. Коломиї 

1930  -”- 

1526 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930- 1931  -”- 

1527 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Коломиї комісаром Рехліком Станіславом 

новопризначеному комісарові Мальському 

Юзефові. Копія 

1930  -”- 

1528 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Статут 

1931  -”- 

1529 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Коломиї. Копії 

 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1530 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

та ревізійного комісара про перевірку  повітової 

лікарняної каси у м. Коломиї 

1931  польська 

1531 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коломиї про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

1532 Справа про призначення Чижівського Владисла-

ва на посаду головного лікаря повітової лікар-

няної каси у м. Коломиї 

1931  -”- 

1533 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Коломиї 

1932  -”- 

1534 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Коломиї. Статут 

1932  -”- 

1535 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Коломиї 

1932  -”- 

1536 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Коломиї. Копії 

1932  -”- 

1537 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові і ревізійних комісарів про перевірку лі-

карняної каси у м. Коломиї 

1932  -”- 

1538 Звіти лікарняної каси у м. Коломиї про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

1539 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Коломиї у зв'язку з відмовою виплатити їм до-

помогу, том І 

1932  -”- 

1540 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 

1541 Пропозиція лікарняної каси у м. Коломиї щодо 

персонального складу тимчасової третейської ко-

місії 

1932  -”- 

1542 Листування з лікарняною касою у м. Коломиї з 

персональних питань службовців 

1932  -”- 

1543 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження складу тимчасової третейської 

комісії лікарняної каси у м. Коломиї 

1933  -”- 

1544 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Коломиї 

1933  -”- 

1545 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Коломиї 

1933  -”- 

1546 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Ко-

ломиї. Копії 

1933  -”- 

1547 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові і ревізійних комісарів про перевірку  

лікарняної каси у м. Коломиї 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1548 Звіти лікарняної каси у м. Коломиї про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  польська 

1549 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Коломиї у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу, том І 

1933  -”- 

1550 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

1551 Справа про взаєморозрахунки між лікарняними 

касами у мм. Коломиї, Косові та Бережанах 

1933  -”- 

1552 Трудові угоди лікарняної каси у м. Коломиї та 

лікарями. Копії 

1933  -”- 

1553 Списки службовців лікарняної каси у м. Коломиї 1933  -”- 

1554 Листування з лікарняною касою у м. Коломиї з 

персональних питань службовців 

1933  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м-ку Кольбушова 

1555 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова. Статут 

1923  -”- 

1556 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м-ку Кольбушова. Копії 

1923  -”- 

1557 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова 

1923  -”- 

1558 Списки особового складу керівництва повітової 

лікарняної каси у м-ку Кольбушова 

1923  -”- 

1559 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова. Статут 

1924  -”- 

1560 Звіти комісара повітової лікарняної каси у м-

ку Кольбушова про діяльність 

1925  -”- 

1561 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова 

1925  -”- 

1562 Рішення про затвердження штатного розкладу 

повітової лікарняної каси у м-ку Кольбушова. 

Статут 

1925  -”- 

1563 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м-

ку Кольбушова про діяльність 

1926  -”- 

1564 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова 

1926  -”- 

1565 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м-ку Кольбушова 

1927  -”- 

1566 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м-ку Кольбушова. Копія 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1567 Звіти повітової лікарняної каси у м-ку Коль-

бушова про надану допомогу годуючим матерям 

1927- 1928  польська 

1568 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова 

1928  -”- 

1569 Те ж правління   1928  -”- 

1570 Трудова угода повітової лікарняної каси у м-ку 

Кольбушова з лікарем Андерманом Леоном 

1928  -”- 

1571 Штатний розклад повітової лікарняної каси у м-

ку Кольбушова 

1928 9  

1572 Регламент для лікарів  повітової лікарняної каси 

у м-ку Кольбушова 

1929  -”- 

1573 Рішення про розпуск третейської комісії  повіто-

вої лікарняної каси у м-ку Кольбушова 

1929  -”- 

1574 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова 

1929  -”- 

1575 Звіти повітової лікарняної каси у м-ку Кольбу-

шова про надану допомогу годуючим матерям у 

1929 р. 

1929- 1930  -”- 

1576 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м-ку 

Кольбушова з лікарями 

1929  -”- 

1577 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м-ку Кольбушова 

1929  -”- 

1578 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова. Статут 

1931  -”- 

1579 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Кольбушова 

1931  -”- 

Документи  повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

1580 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Копичинці. Статути 

1922  -”- 

1581 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Копичинці. Статути 

1923  -”- 

1582 Те ж. Статути 1924  -”- 

1583 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копія 

1924  -”- 

1584 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці 

1924  -”- 

1585 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копії  

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1586 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Копичинці. Копії 

1925  польська 

1587 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці про зміну статуту каси. Копії 

1925  -”- 

1588 Справа про проведення виборів до ради повіто-

вої лікарняної каси у м. Копичинці 

1925  -”- 

1589 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці 

1925  -”- 

1590 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Копичинці 

1925  -”- 

1591 Справа про розгляд скарги лікаря повітової лі-

карняної каси у м. Копичинці щодо незаконного 

звільнення з роботи 

1926  -”- 

1592 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копії 

1927  -”- 

1593 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копія 

1927  -”- 

1594 Звіти повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

про надану допомогу годуючим матерям у 1926 – 

1927 рр. 

1927  -”- 

1595 Рішення про призначення третейської комісії  по-

вітової лікарняної каси у м. Копичинці 

1927  -”- 

1596 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Копичинці про звільнення з роботи комісара 

Дворського Юстина 

1927  -”- 

1597 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Статути 

1928  -”- 

1598 Звіт ревізора Булянди про перевірку  повітової 

лікарняної каси у м. Копичинці 

1928  -”- 

1599 Звіти повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

про надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

1600 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Копичинці з Спілкою лікарів лікарняних кас у 

м. Львові 

1928  -”- 

1601 Рішення про призначення третейської комісії  

повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

1928  -”- 

1602 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Копичинці комісаром Радецьким Мар'я-

ном заступникові комісара Пєнтковському Кос-

тянтинові 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1603 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Копичинці про прийом на роботу службовців 

1928  польська 

1604 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Статут 

1929  -”- 

1605 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Копичинці. Копії  

1929  -”- 

1606 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

1607 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копії 

1929  -”- 

1608 Угода повітової лікарняної каси у м. Копичинці з 

Управлінням взаємного страхування про надання 

допомоги службовцям Управління. Копія 

1929  -”- 

1609 Звіт головного лікаря Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові про перевірку діяльності 

повітової лікарняної каси у м. Копичинці. Копія 

1929  -”- 

1610 Звіти повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

про надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

1611 Протокол засідання ревізійної комісії повітової 

лікарняної каси у м. Копичинці. Копія 

1930  -”- 

1612 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копії 

1930  -”- 

1613 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Копичинці, ревізором Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Львові 

1930  -”- 

1614 Звіти повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

про надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

1615 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Статут 

1931  -”- 

1616 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Копичинці. Копії 

1931  -”- 

1617 Звіти комісарів про перевірку  повітової лікарня-

ної каси у м. Копичинці. Копії 

1931  -”- 

1618 Звіти повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

1619 Справа про купівлю будинку із земельною ділян-

кою для повітової лікарняної каси у м. Копичинці 

1931  -”- 

1620 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Копичинці та листування з цього питання 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Красник 

1621 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Красник. Статут 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1622 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1927  польська 

1623 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красник. Копії 

1927  -”- 

1624 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Красник, директором Окружного управління 

страхування у м. Варшаві 

1927  -”- 

1625 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красник про 

надану допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

1927 -1928  -”- 

1626 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1927  -”- 

1627 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красник. Копії 

1928  -”- 

1628 Звіти ревізора Завадського Альфреда про пере-

вірку  повітової лікарняної каси у м. Красник 

1928  -”- 

1629 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красник про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928- 1929  -”- 

1630 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1928  -”- 

1631 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Красник про призначення і звільнення 

службовців 

1928  -”- 

1632 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Красник. Копії 

1929  -”- 

1633 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Красник ревізором Окружного управління 

страхування у м. Варшаві 

1929  -”- 

1634 Звіт державного ревізора Завадського Альфреда 

про перевірку  повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1929  -”- 

1635 Звіти комісара повітової лікарняної каси у 

м. Красник про стан каси 

1929  -”- 

1636 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красник про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929 -1930  -”- 

1637 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1929  -”- 

1638 Розпорядження комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Красник. Копії 

1930  -”- 

1639 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Красник 

 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1640 Звіт лікаря Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві про перевірку діяльності лікарів  

повітової лікарняної каси у м. Красник 

1930  польська 

1641 Фінансовий звіт  повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1930  -”- 

1642 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красник про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930 -1931  -”- 

1643 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1930  -”- 

1644 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Красник про звільнення з роботи службовців 

каси 

1930  -”- 

1645 Протокол засідання тимчасової третейської 

комісії  повітової лікарняної каси у м. Красник 

1931  -”- 

1646 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красник. Копії 

1931  -”- 

1647 Звіт ревізійного комісара Федосієва про перевір-

ку  повітової лікарняної каси у м. Красник 

1931  -”- 

1648 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красник про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

1649 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Красник 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Красний Став 

1650 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Красний Став. Статут 

1926  -”- 

1651 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красний Став. Копії 

1927  -”- 

1652 Звіт директора Окружного управління страхуван-

ня у м. Варшаві про перевірку  повітової лікарня-

ної каси у м. Красний Став 

1927  -”- 

1653 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Красний Став з лікарями. Копія 

1927  -”- 

1654 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красний Став. Копії 

1928  -”- 

1655 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Красний Став 

1928  -”- 

1656 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Красний Став 

1928  -”- 

1657 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красний Став. Копії 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1658 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас і 

Окружного управління страхування у м. Варшаві 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Красний Став за 1929 р. 

1929 -1930  польська 

1659 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красний 

Став про надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

1660 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Красний Став. Статут 

1930  -”- 

1661 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красний Став. Копії 

1930  -”- 

1662 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві та державного контролера про пере-

вірку повітової лікарняної каси у м. Красний Став 

1930  -”- 

1663 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Красний Став. Копії 

1931  -”- 

1664 Звіт ревізійного комісара про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Красний Став. Копія 

1931  -”- 

1665 Звіт комісара Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку роботи стоматологів по-

вітової лікарняної каси у м. Красний Став. Копія 

1931  -”- 

1666 Звіти повітової лікарняної каси у м. Красний 

Став про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

Документи Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові  

1668 Обіжники Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові 

1924  -”- 

1669 Статут Окружної спілки лікарняних кас у м. Кра-

кові 

1924  -”- 

1670 Протокол конференції делегатів окружних спілок 

лікарняних кас Польщі, яка відбулася у примі-

щенні Окружної спілки лікарняних кас у м. Кра-

кові. Копія 

1924  -”- 

1671 Обіжники Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові 

1925  -”- 

1672 Інструкція для ревізійної комісії Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові 

1925  -”- 

1673 Протокол засідання правління Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові. Копії 

1925  -”- 

1674 Протоколи засідань делегатів лікарняних кас, які 

підпорядковувалися Окружній спілці лікарняних 

кас у м. Кракові. Копії 

1925  -”- 

1675 Звіт з'їзду керівників аптек лікарняних кас, які 

належали до Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові. Копія 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку 

повітових лікарняних кас у: 

1676 м. Кєльце 1925  польська 

1677 м. Олькуш 1925  -”- 

1678 м. Опочно 1925   

1679 м. Островець 1925  -”- 

1680 м. Радомі 1925  -”- 

1681 м. Сандомирі 1925  -”- 

1682 м. Скаржисько 1925  -”- 

1683 м. Ченстохові 1925  -”- 

1684 Регламент для службовців  Окружної спілки лі-

карняних кас у м. Кракові 

1926  -”- 

1685 Протокол засідання правління  Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові. Копія 

1926  -”- 

Справи про перевірку повітових лікарняних кас ревізором Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові в: 

1686 м. Буско 1926 -1927  -”- 

1687 пос. Заґожджон 1926  -”- 

1688 м. Опочно 1926  -”- 

1689 м. Островець 1926  -”- 

1690 м. Піньчів 1926  -”- 

1691 м. Сандомирі 1926  -”- 

1692 Бюджет Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові. Проект 

1926 -1927  -”- 

1693 Штатний розклад  Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1926  -”- 

1694 Статут Окружної спілки лікарняних кас у м. Кра-

кові 

1927  -”- 

1695 Протоколи засідань правління Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові. Копії 

1927  -”- 

1696 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про діяльність 

1927  -”- 

1697 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Скаржисько 

1927  -”- 

1698 Протоколи засідань делегатів лікарняних кас, які 

підпорядковувалися Окружній спілці лікарняних 

кас у м. Кракові. Копії  

1927  -”- 

1699 Те ж правління 1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1700 Протоколи засідань правління Окружній спілці 

лікарняних кас у м. Кракові. Копії  

1929  польська 

1701 Регламент для службовців Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові 

1930  -”- 

1702 Протоколи засідань правління Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові. Копії 

1930  -”- 

1703 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірки лікарняних кас 

1930  -”- 

1704 Протоколи засідань правління Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові. Копії 

1931  -”- 

1705 Звіт ревізора загальнодержавної спілки лікарня-

них кас у м. Варшаві про перевірку аптек пові-

тової лікарняної каси у м. Бєльсько 

1931  -”- 

1706 Протокол конференції директорів, головних ліка-

рів і керівників аптек лікарняних кас, які підпо-

рядковувалися Окружній спілці лікарняних кас у 

м. Кракові 

1932  -”- 

1707 Звітні відомості  Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Кракові про кількість застрахованих осіб у 

лікарняних касах Краківського округу за 1932 р. 

1932 -1933  -”- 

Документи лікарняної каси у м. Кракові  

1708 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Кракові. 

Статут 

1920  -”- 

1709 Те ж. Статути 1922  -”- 

1710 Протокол засідання правління  лікарняної каси у 

м. Кракові. Копія 

1922  -”- 

1711 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Кракові. 

Статути 

1923  -”- 

1712 Протоколи засідань правління  лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії 

1923  -”- 

1713 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Кракові. 

Статути 

1924  -”- 

1714 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії  

1924  -”- 

1715 Те ж правління   1924  -”- 

1716 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям у ІІ-у півріччі 1924 р. 

1924 -1925  -”- 

1717 Рішення про зміну статуту  лікарняної каси у 

м. Кракові. Статут 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1718 Протоколи засідань правління  лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії 

1925  польська 

1719 Щомісячні звіти дирекції лікарняної каси у 

м. Кракові про діяльність 

1925  -”- 

1720 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них осіб у лікарняній касі у м. Кракові та склад їх 

родин 

1925  -”- 

1721 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям 

1925  -”- 

1722 Список службовців лікарняної каси у м. Кракові 1925  -”- 

1723 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Кракові. Статут 

1926  -”- 

1724 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Кракові 

1926  -”- 

1725 Протоколи засідань ради і правління  лікарняної 

каси у м. Кракові. Копії 

1926  -”- 

1726 Справа про відміну рішення ради лікарняної каси 

у м. Кракові від 14 квітня 1926 року 

1926  -”- 

1727 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб у 

лікарняній касі у м. Кракові щодо важливості 

виборів до ради каси 

1926  -”- 

1728 Звіт ревізійної комісії про перевірку лікарняної 

каси у м. Кракові 

1926  -”- 

1729 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Кракові 1926  -”- 

1730 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям у І-у півріччі 1926 р. 

1926  -”- 

1731 Те ж у ІІ-у півріччі 1926 р. 1926  -”- 

1732 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб у 

лікарняній касі у м. Кракові на роботу лікаря 

Бжеського 

1926  -”- 

1733 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Кракові 

1927  -”- 

1734 Протоколи засідань ради і правління  лікарняної 

каси у м. Кракові. Копії 

1927  -”- 

1735 Рішення про відміну постанови ради лікарняної 

каси у м. Кракові від 14 травня 1927 року 

1927  -”- 

1736 Щомісячні звіти дирекції лікарняної каси у 

м. Кракові про діяльність 

1927  -”- 

1737 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану 

допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

1738 Списки службовців  лікарняної каси у м. Кракові 1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1739 Протоколи засідань ради і третейської комісії лі-

карняної каси у м. Кракові. Копії 

1928  польська 

1740 Протоколи засідань правління лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії 

1928  -”- 

1741 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям 

1928  -”- 

1742 Протоколи засідань правління лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії  

1929  -”- 

1743 Те ж тимчасової третейської комісії   1929  -”- 

1744 Те ж ревізійної комісії   1929  -”- 

1745 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії 

1929  -”- 

1746 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Кракові 1929  -”- 

1747 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану 

допомогу годуючим матерям у І півріччі 1929 р. 

1929  -”- 

1748 Те ж у ІІ-у півріччі 1926 р. 1929  -”- 

1749 Трудова угода правління лікарняної каси у 

м. Кракові зі Спілкою лікарів 

1929  -”- 

1750 Списки медичного та адміністративного персона-

лу  лікарняної каси у м. Кракові 

1929  -”- 

1751 Прейскурант на надання медичної допомоги зас-

трахованим у лікарняній касі м. Кракова 

1929  -”- 

1752 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Кракові за І-е півріччя 1930 р. Копії 

1930  -”- 

1753 Те ж за ІІ-е півріччя 1930 р. Копії 1930  -”- 

1754 Звіт ревізора Загальнодержавної спілки лікарня-

них кас у м. Варшаві про перевірку аптек 

лікарняної каси у м. Кракові 

1930  -”- 

1755 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям у ІІІ-у кварталі 1930 р. 

1930  -”- 

1756 Угода про купівлю-продаж земельної ділянки, 

укладена між лікарняною касою у м. Кракові та 

лікарем Пахонським Антонієм. Копія 

1930  -”- 

1757 Регламент для лікарів і службовців  лікарняної 

каси у м. Кракові 

1931  -”- 

1758 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії  лікарняної каси у м. Кракові. Копії 

1931  -”- 

1759 Обіжники комісара  лікарняної каси у м. Кракові 1931  -”- 

1760 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Кракові. Копії, том І 

1931  -”- 

1761 Те ж, том ІІ і останній 1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1762 Звіти ревізійних комісарів про перевірку  

лікарняної каси у м. Кракові 

1931  польсь

ка 

1763 Справа про перевірку  лікарняної каси у м. Кра-

кові ревізійними комісарами та ревізорами 

Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

1931 -1932  -”- 

1764 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям у ІІ-у півріччі 1931 р. 

1931  -”- 

1765 Трудова угода лікарняної каси у м. Кракові з 

Спілкою лікарів. Копія 

1931  -”- 

1766 Списки медичного і адміністративного персо-

налу  лікарняної каси у м. Кракові 

1931  -”- 

1767 Справа про розгляд скарги службовця лікарняної 

каси у м. Кракові у зв'язку з його звільненням з 

роботи 

1931  -”- 

1768 Оголошення про реорганізацію  лікарняної каси 

у м. Кракові 

1932  -”- 

1769 Рішення про зміну статуту  лікарняної каси у 

м. Кракові. Статути 

1932  -”- 

1770 Регламент для службовців  лікарняної каси у 

м. Кракові 

1932  -”- 

1771 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Кракові за січень-серпень 

1932 року. Копії 

1932  -”- 

1772 Те ж за вересень-грудень 1932 року. Копії 1932  -”- 

1773 Розпорядження ради лікарняної каси у м. Кра-

кові. Копія 

1932  -”- 

1774 Те ж комісара лікарняної каси у м. Кракові. Копії 1932  -”- 

1775 Те ж директора лікарняної каси у м. Кракові за І-

й квартал 1932 р. Копії 

1932  -”- 

1776 Те ж за ІІ-й квартал 1932 р. Копії 1932  -”- 

1777 Те ж за ІІІ-ій квартал  1932 р. Копії 1932  -”- 

1778 Те ж за ІV-й квартал 1932 р. Копії 1932  -”- 

1779 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Крако-

ві ревізійними комісарами та ревізорами Окруж-

ної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

1932  -”- 

1780 Звіти ревізійного комісара про перевірку  

лікарняної каси у м. Кракові 

1932  -”- 

1781 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям у 1932р. 

1932 -1933  -”- 

1782 Справа про купівлю земельної ділянки лікарня-

ною касою у м. Кракові для будівництва примі-

щення лікарні 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1783 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Кракові у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу 

1932  польська 

1784 Трудова угода лікарняної каси у м. Кракові з лі-

карями каси 

1932  -”- 

1785 Списки медичного і адміністративного персо-

налу лікарняної каси у м. Кракові 

1932  -”- 

1786 Пропозиція  лікарняної каси у м. Кракові щодо 

персонального складу третейської та ревізійної 

комісій 

1932  -”- 

1787 Рішення про призначення службовців лікарняної 

каси у м. Кракові 

1932  -”- 

1788 Справа про розгляд скарги службовця лікарняної 

каси у м. Кракові Рихлець Едварда за незаконне 

звільнення його з роботи 

1932  -”- 

1789 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Кракові 

1933  -”- 

1790 Регламент для службовців  лікарняної каси у 

м. Кракові 

1933  -”- 

1791 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Кракові за І-й квартал 

1933 року. Копії 

1933  -”- 

1792 Те ж за ІІ-й квартал 1933 р. 1933  -”- 

1793 Те ж за ІІІ-ій квартал  1933 р. 1933  -”- 

1794 Те ж за ІV-й квартал  1933 р. 1933  -”- 

1795 Протоколи засідань тимчасової ревізійної комісії  

лікарняної каси у м. Кракові. Копії 

1933  -”- 

1796 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Кракові за І-й квартал 1933 р. Копії 

1933  -”- 

1797 Те ж за ІІ-й квартал 1933 р. 1933  -”- 

1798 Те ж за ІІІ-ій квартал  1933 р. 1933  -”- 

1799 Те ж за ІV-й квартал 1933 р. 1933  -”- 

1800 Фінансові звіти  лікарняної каси у м. Кракові 1933  -”- 

1801 Звіти лікарняної каси у м. Кракові про надану до-

помогу годуючим матерям у ІІІ-у кварталі 1933 р. 

1933  -”- 

1802 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікар-

няній касі у м. Кракові у зв'язку з відмовою вип-

латити їм допомогу 

1933  -”- 

1803 Списки службовців  лікарняної каси у м. Кракові 

із зазначенням їх персональних даних 
 

1933  -”- 



№ 
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К-ть 
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1804 Списки звільнених і знову призначених спів-

робітників  лікарняної каси у м. Кракові 

1933  польська 

1805 Регламент для лікарів лікарняної каси у м. Кра-

кові 

б/д  -”- 

1806 Списки медичного та адміністративного персо-

налу  лікарняної каси у м. Кракові 

б/д  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Кракові 

1807 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Кракові 

1920  -”- 

1808 Те ж. Статути 1923  -”- 

1809 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Кракові. Копії 

1923  -”- 

1810 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової  лікарняної каси у 

м. Кракові 

1924  -”- 

1811 Протоколи засідань правління повітової  лікарня-

ної каси у м. Кракові. Копії 

1924  -”- 

1812 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Кракові 

1924  -”- 

1813 Протокол передачі справ повітової  лікарняної 

каси у м. Кракові, комісаром каси місцевій лікар-

няній касі 

1924  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Коросно 

1814 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Статут 

1921-1922  -”- 

1815 Регламент для правління повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1921  -”- 

1816 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Коросно 

1921 -1922  -”- 

1817 Протоколи засідань ради, правління і третейської 

комісії повітової лікарняної каси у м. Коросно. 

Копії 

1921  -”- 

1818 Протоколи виборчої комісії з проведення виборів 

до керівних органів повітової лікарняної каси у 

м. Коросно. Список обраних 

1921 -1922  -”- 

1819 Протоколи засідань ради повітової лікарняної ка-

си у м. Коросно. Копії 

1922  -”- 

1820 Те ж правління  1922   

1821 Те ж третейської та ревізійної комісій   1922  -”- 

1822 Те ж будівельної та житлової комісій 1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1823 Звітні відомості  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно про прибутки і видатки 

1922  польська 

1824 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно із зазначенням їх заробітної плати 

1922  -”- 

1825 Справа про призначення Гниди Яна на посаду 

директора повітової лікарняної каси у м. Коросно 

1922  -”- 

1826 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Статути 

1923  -”- 

1827 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1923  -”- 

1828 Рішення правління повітової лікарняної каси у 

м. Коросно про зміну регламенту для службовців 

каси. Регламент 

1923  -”- 

1829 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Коросно. Копії  

1923  -”- 

1830 Те ж правління   1923  -”- 

1831 Звіти директора Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1923  -”- 

1832 Рішення про винагороду робітників округу пові-

тової лікарняної каси у м. Коросно та листування 

з цього питання 

1923  -”- 

1833 Списки лікарів і службовців повітової лікарняної 

каси у м. Коросно із зазначенням їх заробітної 

плати 

1923  -”- 

1834 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Статути 

1924  -”- 

1835 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Копії 

1924  -”- 

1836 Те ж правління   1924  -”- 

1837 Те ж ревізійної комісії   1924  -”- 

1838 Те ж адміністративної та третейської комісій   1924  -”- 

1839 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно про проведення виборів до ради каси. 

Список обраних 

1924  -”- 

1840 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно про проведення виборів членів  

правління каси 

1924  -”- 

1841 Рішення про розпуск правління  повітової лікар-

няної каси у м. Коросно та призначення Суфчин-

ського Юлія на посаду комісара каси 

 

1924  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 
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К-ть 
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док-тів 

1842 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1924  польська 

1843 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1924  -”- 

1844 Звітні відомості  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно про кількість застрахованих 

1924  -”- 

1845 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям 

1924 -1925  -”- 

1846 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно з фінансових питань 

1924  -”- 

1847 Протоколи передачі справ  повітової лікарняної 

каси у м. Коросно, керівником каси Боднарчуком 

Михайлом Мареник Янові 

1924  -”- 

1848 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно про оголошення конкурсу на замі-

щення вакантної посади директора каси. Список 

кандидатів 

1924  -”- 

1849 Справа про звинувачення директора повітової лі-

карняної каси у м. Коросно Гниди Яна у зловжи-

ванні службовим становищем 

1924  -”- 

1850 Справа про територіальне розмежування кола 

діяльності між повітовими лікарняними касами у 

мм. Коросно і Березові 

1925  -”- 

1851 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно про відкриття аптеки 

1925  -”- 

1852 Рішення про зміну регламенту для хворих  пові-

тової лікарняної каси у м. Коросно. Регламент 

1925  -”- 

1853 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Копії 

1925  -”- 

1854 Те ж правління   1925  -”- 

1855 Те ж третейської та ревізійної комісій 1925  -”- 

1856 Те ж адміністративної комісії   1925  -”- 

1857 Оголошення про проведення додаткових виборів 

членів правління  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно та листування з цього питання 

1925  -”- 

1858 Звітні відомості головного лікаря повітової лікар-

няної каси у м. Коросно про роботу лікарів 

1925  -”- 

1859 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1925  -”- 
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док-тів 

1860 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1925  польська 

1861 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1925  -”- 

1862 Рішення ради повітової лікарняної каси у м. Ко-

росно про позику у Польському промисловому 

банку 

1925  -”- 

1863 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925 -1926  -”- 

1864 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно. Список службовців 

1925  -”- 

1865 Справа про розгляд суперечки  повітової лікарня-

ної каси у м. Коросно з аптекарями та листування 

з цього питання 

1925  -”- 

1866 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно про призначення і звільнення 

службовців 

1925  -”- 

1867 Рішення про зміну статуту і регламенту для хво-

рих повітової лікарняної каси у м. Коросно. Рег-

ламент 

1926  -”- 

1868 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Коросно. Копії  

1926  -”- 

1869 Те ж правління   1926  -”- 

1870 Відомості повітової лікарняної каси у м. Коросно 

про результати виборів членів правління каси 

1926  -”- 

1871 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1926  -”- 

1872 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. та 

листування з цього питання 

1926 -1927  -”- 

1873 Рішення про винагороду  робітників округу по-

вітової лікарняної каси у м. Коросно 

1926  -”- 

1874 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно з фінансових питань 

1926  -”- 

1875 Рішення на скаргу застрахованого у повітовій лі-

карняній касі у м. Коросно Качковського Юзефа, 

у зв'язку з відмовою виплатити йому допомогу 

1926  -”- 

1876 Протколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Коросно. 

Копії 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1877 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Коросно про порядок страхування робітників 

1927  польська 

1878 Звітні відомості головного лікаря повітової лі-

карняної каси у м. Коросно про роботу лікарів 

1927  -”- 

1879 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1927  -”- 

1880 Звітні відомості повітової лікарняної каси у 

м. Коросно про кількість застрахованих 

1927  -”- 

1881 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

1882 Справа про розгляд скарги Молочарського союзу 

у с. Коростенко у зв'язку з неправильним нараху-

ванням членських внесків повітовою лікарняною 

касою у м. Коросно 

1927 -1928  -”- 

1883 Рішення про призначення Рабія Владислава на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1927  -”- 

1884 Скарги службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно за незаконне звільнення їх з роботи 

та листування з цього питання 

1927  -”- 

1885 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Статут 

1928  -”- 

1886 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Коросно. Копії  

1928  -”- 

1887 Те ж третейської та ревізійної комісій 1928  -”- 

1888 Оголошення про проведення виборів до ради  по-

вітової лікарняної каси у м. Коросно 

1928  -”- 

1889 Справа про порядок страхування робітників наф-

тового промислу у с. Вулька, яке підпорядкову-

валось повітовій лікарняній касі у м. Коросно 

1928  -”- 

1890 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Коросно 

1928  -”- 

1891 Звітні відомості повітової лікарняної каси у 

м. Коросно про кількість застрахованих 

1928  -”- 

1892 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

1893 Листування з повітовими лікарняними касами у 

мм. Коросно і Дрогобичі з фінансових питань 

1928  -”- 

1894 Рішення на скарги застрахованих осіб у повітовій 

лікарняній касі у м. Коросно у зв'язку з відмовою 

виплатити їм допомогу 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1895 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Коросно. Копії  

1929  польська 

1896 Те ж третейської комісії. Список її членів 1929  -”- 

1897 Протокол виборчої комісії з проведення виборів 

членів правління повітової лікарняної каси у 

м. Коросно. Списки кандидатів і обраних 

1929  -”- 

1898 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1929  -”- 

1899 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

кількість застрахованих 

1929  -”- 

1900 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 1929  -”- 

1901 Листування про розгляд скарг застрахованих осіб 

у повітовій лікарняній касі у м. Коросно у зв'язку 

з відмовою виплатити їм допомогу 

1929  -”- 

1902 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Коросно 

1929  -”- 

1903 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1930  -”- 

1904 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Копії 

1930  -”- 

1905 Те ж правління   1930  -”- 

1906 Справа про розпуск правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Коросно 

1930  -”- 

1907 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Коросно 

1930  -”- 

1908 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

1909 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Коросно 

1930  -”- 

1910 Угода повітової лікарняної каси у м. Коросно з 

місцевим комітетом дитячих шкільних колоній 

про надання позики 

1930  -”- 

1911 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Коросно правлінням каси комісарові Ма-

ковецькому Ґуставові 

1930  -”- 

1912 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Березові та передачу її майна і діловодства 

повітовій лікарняній касі у м. Коросно 

1931  -”- 

1913 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Коросно. Статут 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1914 Рішення про зміну регламенту для службовців 

повітової лікарняної каси у м. Коросно. 

Регламент 

1931  польська 

1915 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Коросно. Копії. 

Список її членів 

1931  -”- 

1916 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Коросно. Копії 

1931  -”- 

1917 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Коросно 

1931  -”- 

1918 Звіти повітової лікарняної каси у м. Коросно про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

1919 Протоколи розгляду скарг застрахованих осіб у 

повітовій лікарняній касі у м. Коросно на діяль-

ність її керівництва 

1931  -”- 

1920 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Коросно заступником комісара Возним 

Вінцентом комісарові Кауцькому Казимирові 

1931  -”- 

1921 Рішення про звільнення з роботи директора  

повітової лікарняної каси у м. Коросно Рабія 

Владислава 

1931  -”- 

1922 Рішення про призначення і звільнення службов-

ців повітової лікарняної каси у м. Коросно та 

листування з цього питання 

1931  -”- 

1923 Угода про передачу справ громад м-ка Фриштак, 

с. Цєшина та ін. лікарняною касою у м. Ряшеві 

лікарняній касі у м. Коросно 

1932  -”- 

1924 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Коросно 

1932  -”- 

1925 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Коросно. Статути 

1932  -”- 

1926 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Коросно. Копії 

1932  -”- 

1927 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Ко-

росно. Копії 

1932  -”- 

1928 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у м. Ко-

росно 

1932  -”- 

1929 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Коросно 1932  -”- 

1930 Звіти лікарняної каси у м. Коросно про надану 

допомогу годуючим матерям 

 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1931 Списки застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Коросно, які не сплатили членських внесків 

1932  польська 

1932 Справа про будівництво приміщення відділення 

коросненської лікарняної каси у м. Лісько   

1932  -”- 

1933 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Коросно у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу 

1932  -”- 

1934 Те ж у зв'язку з неправильним нарахуванням 

внесків 

1932  -”- 

1935 Трудова угода лікарняної каси у м. Коросно зі 

стоматологом Цінсом Генриком. Листування про 

зміни у винагороді стоматологів 

1932  -”- 

1936 Список службовців лікарняної каси у м. Коросно 1932  -”- 

1937 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Ко-

росно комісаром Кауцьким Казимиром новопри-

значеному комісарові Цінсу Генрикові 

1932  -”- 

1938 Листування з лікарняною касою у м. Коросно 

про призначення членів тимчасової третейської 

комісії 

1932  -”- 

1939 Справа про призначення на посаду директора лі-

карняної каси у м. Коросно Кауцького Казимира 

1932  -”- 

1940 Те ж головного лікаря Возного Вінцента 1932  -”- 

1941 Те ж управляючого апетки Богацького Стефана 1932  -”- 

1942 Справа про звільнення з посади директора лікар-

няної каси у м. Коросно Рабія Владислава 

1932  -”- 

1943 Рішення про призначення, переміщення і звіль-

нення службовців лікарняної каси у м. Коросно 

1932  -”- 

1944 Листування з лікарняною касою у м. Коросно з 

персональних питань службовців 

1932  -”- 

1945 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Коросно 

1933  -”- 

1946 Рішення про зміну схеми організації лікарняної 

каси у м. Коросно. Схема 

1933  -”- 

1947 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Коросно 

1933  -”- 

1948 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Коросно. Копії  

1933  -”- 

1949 Те ж тимчасової ревізійної комісії   1933  -”- 

1950 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Коросно. Копії 

1933  -”- 

1951 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

лікарняною касою у м. Коросно 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1952 Звіти ревізійного комісара Хшонщевича Казими-

ра і ревізорів окружних спілок лікарняних кас у 

мм. Львові та Кракові про перевірку лікарняної 

каси у м. Коросно 

1933  польська 

1953 Звіти лікарняної каси у м. Коросно про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

1954 Листування з лікарняною касою у м. Коросно з 

фінансових питань 

1932 -1933  -”- 

1955 Справа про будівництво приміщення відділення 

лікарняної каси у м. Лісько лікарняною касою у 

м. Коросно 

1933  -”- 

1956 Звітні відомості лікарняної каси у м. Коросно 

про наявність нерухомого майна 

1933  -”- 

1957 Справа про розгляд скарги Спілки інвалідів війни 

на роботу лікарів відділення коросненської лікар-

няної каси у м. Лісько 

1933  -”- 

1958 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Коросно у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу 

1933  -”- 

1959 Те ж у зв'язку з неправильним нарахуванням 

внесків та листування з цього питання 

1933  -”- 

1960 Трудова угод лікарняної каси у м. Коросно з Воз-

ним Вінцентом 

1933  -”- 

1961 Списки службовців лікарняної каси у м. Коросно 1933  -”- 

1962 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Ко-

росно комісаром Цінсом Генриком новопризна-

ченому комісарові Яцків Романові 

1933  -”- 

1963 Те ж директором Кауцьким Казимиром дирек-

торові Гадомському Феліксові 

1933  -”- 

1964 Те ж комісаром Яцківим Романом новопризна-

ченому комісарові Баліцькому Романові 

1933  -”- 

1965 Рішення про призначення членів тимчасової 

ревізійної комісії лікарняної каси у м. Коросно 

1933  -”- 

1966 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про призначення на посаду комісара лікарняної 

каси у м. Коросно Яцківа Романа 

1933  -”- 

1967 Те ж комісара Баліцького Мар'яна 1933  -”- 

1968 Справа про звільнення з посади директора відді-

лення коросненської лікарняної каси у м. Лісько 

Завадського Фелікса 

1933  -”- 

1969 Рішення про призначення, переміщення і звіль-

нення службовців лікарняної каси у м. Коросно 

та листування з цього питання 

1933  -”- 



№ 
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К-ть 
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1970 Рішення комісара лікарняної каси у м. Коросно 

про зменшення заробітної плати службовцям  

повітової лікарняної каси у м. Коросно та 

листування з цього питання 

1933  польська 

Документи повітової лікарняної каси у м. Кути 

1971 Звіт директора повітової лікарняної каси у м. Ку-

ти про діяльність 

1921  -”- 

1972 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Кути. Статут 

1923  -”- 

1973 Справа про перевірку відділення кутської пові-

тової лікарняної каси у м. Косові 

1923  -”- 

1974 Справа про призначення Кона Юзефа на посаду 

комісара відділення кутської повітової лікарні у 

м. Косові 

1923  -”- 

1975 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Кути. Статути 

1923  -”- 

1976 Звіт про діяльність комісара  повітової лікарняної 

каси у м. Кути. Протокол засідання ради каси. 

Копія 

1924  -”- 

1977 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Кути 

1924  -”- 

1978 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Кути ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1925  -”- 

1979 Протоколи засідань ради і третейської комісії  

повітової лікарняної каси у м. Кути. Копії  

1926  -”- 

1980 Те ж правління   1926  -”- 

1981 Справа про відміну постанови правління  повіто-

вої лікарняної каси у м. Кути 

1926  -”- 

1982 Те ж про проведення виборів членів правління  

повітової лікарняної каси у м. Кути 

1926  -”- 

1983 Звіт управляючого повітовою лікарняною касою 

у м. Кути про діяльність 

1926  -”- 

1984 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Кути 

1926  -”- 

1985 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Кути та листування з цього питання 

1927  -”- 

1986 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Кути. Копії  

1927  -”- 

1987 Те ж правління   1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

1988 Рішення про відміну постанов  повітової лікар-

няної каси у м. Кути 

1927  польська 

1989 Звіти правління повітової лікарняної каси у 

м. Кути про діяльність за 1927 р. 

1927 -1928  -”- 

1990 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Кути 

1927  -”- 

1991 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Кути про призначення і звільнення службовців 

каси 

1927  -”- 

1992 Протоколи засідань правління і ради  повітової 

лікарняної каси у м. Кути. Копії 

1928  -”- 

1993 Справа про відміну постанов повітової лікарня-

ної каси у м. Кути 

1928  -”- 

1994 Звіт управляючого повітовою лікарняною касою 

у м. Кути про діяльність 

1928  -”- 

1995 Те ж ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Кути 

1928  -”- 

1996 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Кути про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

1997 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Кути з лікарями 

1928  -”- 

1998 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Кути 

1928  -”- 

1999 Регламент для головного лікаря  повітової лікар-

няної каси у м. Кути 

1929  -”- 

2000 Протоколи засідань правління і третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Кути. Копії 

1929  -”- 

2001 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Кути про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1929 -1931  -”- 

2002 Справа про купівлю будинку у Мойзесович 

Ядвіги для  повітової лікарняної каси у м. Кути 

1929 -1930  -”- 

2003 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Кути з лікарями 

1929  -”- 

2004 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Кути. Копії 

1930  -”- 

2005 Звіт ревізора Кірхнера Яна про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Кути 

1930  -”- 

2006 Звіти повітової лікарняної каси у м. Кути про на-

дану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

 

1930 -1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2007 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Кути та передачу її майна і діловодства по-

вітовій лікарняній касі у м. Коломиї 

1931  польська 

2008 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Кути. Копії 

1931  -”- 

2009 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Кути. Копії 

1931  -”- 

2010 Звіт ревізійних комісарів про перевірку  пові-

тової лікарняної каси у м. Кути 

1931  -”- 

2011 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Кути про на-

дану допомогу годуючим матерям у І-у кварталі 

1931 р. 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті 

2012 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Статут 

1921  -”- 

2013 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Ланьцуті. Копії 

1921  -”- 

2014 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Ланьцуті. Статут 

1922  -”- 

2015 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Копії  

1922  -”- 

2016 Те ж правління   1922  -”- 

2017 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Статути 

1923  -”- 

2018 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Копії 

1923  -”- 

2019 Те ж правління   1923  -”- 

2020 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Статути 

1924  -”- 

2021 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті. Копії  

1924  -”- 

2022 Те ж правління   1924  -”- 

2023 Звіти лікаря  повітової лікарняної каси у м. Лань-

цуті про роботу лікарів 

1924  -”- 

2024 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Копії 

1925  -”- 

2025 Те ж правління   1925  -”- 

2026 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Ланьцуті 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2027 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  польська 

2028 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті. Копії  

1926  -”- 

2029 Те ж правління   1926  -”- 

2030 Рішення про відміну постанови правління  пові-

тової лікарняної каси у м. Ланьцуті від 18 травня 

1926 року 

1926  -”- 

2031 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Ланьцуті 

1926  -”- 

2032 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті. Копії  

1927  -”- 

2033 Те ж правління   1927  -”- 

2034 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Копія 

1927  -”- 

2035 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Ланьцуті. Копії 

1928  -”- 

2036 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928 -1929  -”- 

2037 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Статут 

1929  -”- 

2038 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті. Копії 

1929  -”- 

2039 Те ж правління   1929  -”- 

2040 Звіт повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті про 

проведені вибори членів правління каси 

1929  -”- 

2041 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Ланьцуті 

1929  -”- 

2042 Те ж повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929 -1930  -”- 

2043 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Ланьцуті із зазначенням їх посад 

1929  -”- 

2044 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті. Копії 

1930  -”- 

2045 Те ж правління 1930  -”- 

2046 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2047 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930 -1931  польська 

2048 Щтатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Ланьцуті 

1930  -”- 

2049 Справа про ліквідацію  повітової лікарняної каси 

у м. Ланьцуті та передачу її майна і діловодства 

повітовій лікарняній касі у м. Ряшеві 

1931  -”- 

2050 Протоколи засідань ради, правління і тимчасової 

третейської комісії  повітової лікарняної каси у 

м. Ланьцуті. Копії 

1931  -”- 

2051 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті. Копії 

1931  -”- 

2052 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ланьцуті 

1931  -”- 

2053 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ланьцуті про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

2054 Справа про укладення трудової угоди повітовою 

лікарняною касою у м. Ланьцуті з лікарями 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м-ку Ліманова 

2055 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Статут 

1921  -”- 

2056 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1921  -”- 

2057 Список членів ради і правління  повітової лікар-

няної каси у м-ку Ліманова 

1921  -”- 

2058 Інвентарний опис рухомого і нерухомого майна  

повітової лікарняної каси у м-ку Ліманова з 1921-

1924 рр. 

1921 -1925  -”- 

,2059 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Статути 

1922  -”- 

2060 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1922  -”- 

2061 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Статути 

1923  -”- 

2062 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1923  -”- 

2063 Список членів ради і правління  повітової лікар-

няної каси у м-ку Ліманова 

 

 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2064 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова 

1923  польська 

2065 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Статути 

1924  -”- 

2066 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1924  -”- 

2067 Оголошення про проведення виборів до ради  

повітової лікарняної каси у м-ку Ліманова 

1924  -”- 

2068 Звіт повітової лікарняної каси у м-ку Ліманова 

про роботу лікарів за ІІІ-ій квартал 1924 р. Копія 

1924  -”- 

2069 Те ж ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м-ку Ліманова 

1924  -”- 

2070 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Копії 

1925  -”- 

2071 Те ж правління 1925  -”- 

2072 Те ж третейської і ревізійної комісій 1925  -”- 

2073 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м-ку Ліманова 

1925  -”- 

2074 Штатний розклад повітової лікарняної каси у м-

ку Ліманова 

1925  -”- 

2075 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1926  -”- 

2076 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м-ку Ліманова ревізором Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Кракові 

1926  -”- 

2077 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Копії 

1927  -”- 

2078 Те ж правління 1927  -”- 

2079 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м-ку Ліманова 

1927  -”- 

2080 Штатний розклад повітової лікарняної каси у м-

ку Ліманова 

1927  -”- 

2081 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1928  -”- 

2082 Оголошення про проведення виборів до ради  по-

вітової лікарняної каси у м-ку Ліманова. Рішення 

про припинення передвиборчої агатації 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2083 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Копії 

1929  польська 

2084 Те ж правління 1929  -”- 

2085 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова 

1929  -”- 

2086 Інструкції для головного лікаря повітової 

лікарня-ної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1930  -”- 

2087 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова. Копії 

1930  -”- 

2088 Те ж правління 1930  -”- 

2089 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м-ку Ліманова 

1930  -”- 

2090 Трудові угоди правління повітової лікарняної ка-

си у м-ку Ліманова з лікарями 

1930  -”- 

2091 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м-ку Ліманова та передачу її майна і діловод-

ства лікарняній касі у м-ку Закопане 

1931  -”- 

2092 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м-ку Ліманова. Копії 

1931  -”- 

2093 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м-ку Ліманова. Копії 

1931  -”- 

2094 Рішення Головного управління страхування у 

м. Варшаві про затвердження особового складу 

третейської комісії повітової лікарняної каси у м-

ку Ліманова 

1931  -”- 

2095 Звіт ревізійного комісара про перевірку пові-

тової лікарняної каси у м-ку Ліманова 

1931  -”- 

2096 Звітні відомості  повітової лікарняної каси у м-

ку Ліманова про надану допомогу годуючим 

матерям у І-у кварталі 1931 р. 

1931  -”- 

2097 Протоколи передачі справ повітової лікарняної 

каси у м-ку Ліманова новопризначеним комі-

сарам 

1931  -”- 

2098 Оголошення про проведення виборів до ради  

повітової лікарняної каси у м-ку Ліманова 

б/д  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Лісько 

2099 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1921  -”- 

2100 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Лісько. Статути 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2101 Протоколи засідань  правління повітової лікарня-

ної каси у м. Лісько. Копії 

1922  польська 

2102 Регламент для хворих членів повітової лікарня-

ної каси у м. Лісько 

1923  -”- 

2103 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1923  -”- 

2104 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Лісько 

1923  -”- 

2105 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Лісько. Статути 

1924  -”- 

2106 Регламент для службовців і лікарів  повітової лі-

карняної каси у м. Лісько 

1924  -”- 

2107 Протоколи засідань  ради повітової лікарняної 

каси у м. Лісько. Копії 

1924  -”- 

2108 Те ж правління   1924  -”- 

2109 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Лісько 

1924  -”- 

2110 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Лісько за 1924 р. 

1924 -1925  -”- 

2111 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1925  -”- 

2112 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи  повітової лікарняної каси у 

м. Лісько 

1925  -”- 

2113 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Лісько. Список службовців 

1925  -”- 

2114 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Лісько та її відділення у м-ку Устріки Долішні 

1925  -”- 

2115 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1926  -”- 

2116 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Лісько 

1926  -”- 

2117 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Лісько 

1926  -”- 

2118 Звіти повітової лікарняної каси у м. Лісько про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926 -1927  -”- 

2119 Список адміністративного і медичного персо-

налу  повітової лікарняної каси у м. Лісько 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2120 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1927  польська 

2121 Звіт повітової лікарняної каси у м. Лісько про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

2122 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Лісько. Статут 

1928 -1930  -”- 

2123 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Лісько про затвердження регламенту для служ-

бовців каси 

1928  -”- 

2124 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Лісько. Копії 

1928  -”- 

2125 Оголошення про проведення виборів до ради  

повітової лікарняної каси у м. Лісько. Список 

кандидатів 

1928  -”- 

2126 Список членів ради, правління, третейської і 

ревізійної комісій  повітової лікарняної каси у 

м. Лісько 

1928  -”- 

2127 Звіт повітової лікарняної каси у м. Лісько про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

2128 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Лісько. Статут 

1929  -”- 

2129 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1929  -”- 

2130 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Лісько ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1929  -”- 

2131 Звіт повітової лікарняної каси у м. Лісько про 

надану допомогу годлуючим матерям у 1929 р. 

1929 -1930  -”- 

2132 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Лісько 

1929  -”- 

2133 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Лісько із зазначенням їх посад 

1929  -”- 

2134 Регламент для службовців і головного лікаря  по-

вітової лікарняної каси у м. Лісько 

1930  -”- 

2135 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Лісько. Копії 

1930  -”- 

2136 Те ж правління 1930  -”- 

2137 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Лісько 

 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2138 Статистичні відомості про кількість застрахо-

ваних і надану допомогу. Список адміністратив-

ного і медичного персоналу  повітової лікарняної 

каси у м. Лісько 

1930  польська 

2139 Справа про ліквідацію  повітової лікарняної каси 

у м. Лісько та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Коросно 

1931  -”- 

2140 Протоколи засідань правління і третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Лісько. Копії 

1931  -”- 

2141 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Лісько. Копії 

1931  -”- 

2142 Звіт повітової лікарняної каси у м. Лісько про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

2143 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Лісько Юном Каролем новопризна-

ченому комісарові Кауцькому Казимирові 

1931  -”- 

Документи Окружного управління страхування, м. Львів  

2144 Обіжники міністерств з фінансових питань 1923  -”- 

2145 Фінансовий звіт за січень 1923 р. 1923  -”- 

2146 Те ж за квітень 1923 р. 1923  -”- 

2147 Те ж за травень 1923 р. 1923  -”- 

2148 Те ж за червень 1923 р. 1923  -”- 

2149 Те ж за липень 1923 р. 1923  -”- 

2150 Те ж за серпень 1923 р. 1923  -”- 

2151 Те ж за вересень 1923 р. 1923  -”- 

2152 Те ж за жовтень 1923 р. 1923  -”- 

2153 Те ж за листопад 1923 р. 1923  -”- 

2154 Те ж за грудень 1923 р. 1923  -”- 

2155 Обіжники міністерств з фінансових питань 1924  -”- 

2156 Фінансовий звіт за січень 1924 р. 1924  -”- 

2157 Те ж за лютий 1924 р. 1924  -”- 

2158 Те ж за березень 1924 р. 1924  -”- 

2159 Те ж за квітень 1924 р. 1924  -”- 

2160 Те ж за травень 1924 р. 1924  -”- 

2161 Те ж за червень 1924 р. 1924  -”- 

2162 Те ж за липень 1924 р. 1924  -”- 

2163 Те ж за серпень 1924 р. 1924  -”- 

2164 Те ж за вересень 1924 р. 1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2165 Фінансовий звіт за жовтень 1924 р. 1924  польська 

2166 Те ж за листопад 1924 р. 1924  -”- 

2167 Те ж за грудень 1924 р. 1924  -”- 

2168 Обіжники Міністерства праці і громадської опіки 

над дітьми і молоддю 

1925  -”- 

2169 Обіжники міністерств з фінансових питань 1925  -”- 

2170 Фінансовий звіт за січень 1925 р. 1925  -”- 

2171 Те ж за лютий 1925 р. 1925  -”- 

2172 Те ж за березень 1925 р. 1925  -”- 

2173 Те ж за квітень 1925 р. 1925  -”- 

2174 Те ж за травень 1925 р. 1925  -”- 

2175 Те ж за червень 1925 р. 1925  -”- 

2176 Те ж за липень 1925 р. 1925  -”- 

2177 Те ж за серпень 1925 р. 1925  -”- 

2178 Те ж за вересень 1925 р. 1925  -”- 

2179 Те ж за жовтень 1925 р. 1925  -”- 

2180 Те ж за листопад 1925 р. 1925  -”- 

2181 Те ж за грудень 1925 р. 1925  -”- 

2182 Обіжники міністерств з фінансових питань 1926  -”- 

2183 Обіжник про порядок проведення перевірок пові-

тових лікарняних кас 

1926  -”- 

2184 Пропозиція про розмежування кола діяльності 

окружних управлінь страхування і окружних 

спілок лікарняних кас 

1926  -”- 

2185 Справа про організацію лікування трахоми у лі-

карняних касах 

1926  -”- 

2186 Фінансовий звіт за січень 1926 р. 1926  -”- 

2187 Те ж за лютий 1926 р. 1926  -”- 

2188 Те ж за березень 1926 р. 1926  -”- 

2189 Те ж за квітень 1926 р. 1926  -”- 

2190 Те ж за травень 1926 р. 1926  -”- 

2191 Те ж за червень 1926 р. 1926  -”- 

2192 Те ж за липень 1926 р. 1926  -”- 

2193 Те ж за серпень 1926 р. 1926  -”- 

2194 Те ж за вересень 1926 р. 1926  -”- 

2195 Те ж за жовтень 1926 р. 1926  -”- 

2196 Те ж за листопад 1926 р. 1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 
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2197 Фінансовий звіт за грудень 1926 р. 1926  польська 

2198 Обіжники міністерств з фінансових питань 1927  -”- 

2199 Фінансовий звіт за січень 1927 р. 1927  -”- 

2200 Те ж за лютий 1927 р. 1927  -”- 

2201 Те ж за березень 1927 р. 1927  -”- 

2202 Те ж за квітень 1927 р. 1927  -”- 

2203 Те ж за травень 1927 р. 1927  -”- 

2204 Те ж за червень 1927 р. 1927  -”- 

2205 Те ж за липень 1927 р. 1927  -”- 

2206 Те ж за серпень 1927 р. 1927  -”- 

2207 Те ж за вересень 1927 р. 1927  -”- 

2208 Те ж за жовтень 1927 р. 1927  -”- 

2209 Те ж за листопад 1927 р. 1927  -”- 

2210 Те ж за грудень 1927 р. 1927  -”- 

2211 Обіжники міністерств з фінансових питань, том І 1928  -”- 

2212 Те ж, том ІІ і останній 1928  -”- 

2213 Фінансовий звіт за січень 1928 р. 1928  -”- 

2214 Те ж за лютий 1928 р. 1928  -”- 

2215 Те ж за березень 1928 р. 1928  -”- 

2216 Те ж за квітень 1928 р. 1928  -”- 

2217 Те ж за травень 1928 р. 1928  -”- 

2218 Те ж за червень 1928 р. 1928  -”- 

2219 Те ж за липень 1928 р. 1928  -”- 

2220 Те ж за серпень 1928 р. 1928  -”- 

2221 Те ж за вересень 1928 р. 1928  -”- 

2222 Те ж за жовтень 1928 р. 1928  -”- 

2223 Те ж за листопад 1928 р. 1928  -”- 

2224 Те ж за грудень 1928 р. 1928  -”- 

2225 Фінансові звіти 1928 -1929  -”- 

2226 Штатний розклад. Список службовців 1928  -”- 

2227 Бюджет на 1929 – 1930 рр. Проект 1929  -”- 

2228 Обіжники міністерств з фінансових питань 1929  -”- 

2229 Справа про розпуск керівних органів повітових 

лікарняних кас у мм. Вєличка, Підгайці, Ярослав 

і Ясло та призначення комісарів цих кас 

1929 -1930  -”- 

2230 Звіти директора про діяльність 1929 -1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 
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К-ть 
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2231 Фінансовий звіт за січень 1929 р. 1929  польська 

2232 Те ж за лютий 1929 р. 1929  -”- 

2233 Те ж за березень 1929 р. 1929  -”- 

2234 Те ж за квітень 1929 р. 1929  -”- 

2235 Те ж за травень 1929 р. 1929  -”- 

2236 Те ж за червень 1929 р. 1929  -”- 

2237 Те ж за липень 1929 р. 1929  -”- 

2238 Те ж за серпень 1929 р. 1929  -”- 

2239 Те ж за вересень 1929 р. 1929  -”- 

2240 Те ж за жовтень 1929 р. 1929  -”- 

2241 Те ж за листопад 1929 р. 1929  -”- 

2242 Те ж за грудень 1929 р. 1929  -”- 

2243 Фінансові звіти 1929 -1930  -”- 

2244 Обіжники міністерств з фінансових питань 1930  -”- 

2245 Обіжники і розпорядження Головного управ-

ління страхування у м. Варшаві 

1930  -”- 

2246 Вказівки Головного управління страхування у 

м. Варшаві про коло діяльності комісара тимча-

сової третейської і ревізійної комісій повітових 

лікарняних кас 

1930  -”- 

2247 Справа про страхування службовців Дирекції за-

лізничних доріг 

1930  -”- 

2248 Звіти про перевірку повітових лікарняних кас 1930  -”- 

2249 Бюджет. Проект 1930  -”- 

2250 Фінансовий звіт за січень 1930 р. 1930  -”- 

2251 Те ж за лютий 1930 р. 1930  -”- 

2252 Те ж за квітень 1930 р. 1930  -”- 

2253 Те ж за травень 1930 р. 1930  -”- 

2254 Те ж за червень 1930 р. 1930  -”- 

2255 Те ж за липень 1930 р. 1930  -”- 

2256 Те ж за серпень 1930 р. 1930  -”- 

2257 Те ж за вересень 1930 р. 1930  -”- 

2258 Те ж за жовтень 1930 р. 1930  -”- 

2259 Те ж за листопад 1930 р. 1930  -”- 

2260 Те ж за грудень 1930 р 1930  -”- 

2261 Фінансові звіти 

 

1930 -1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2262 Рішення про визначення продуктової винагороди  

сільськогосподарським робітникам 

1930  польська 

2263 Листування з Головним управлінням страхування 

у м. Варшаві з фінансових питань 

1930  -”- 

2264 Списки службовців повітових лікарняних кас із 

зазначенням їх анкетних даних 

1930  -”- 

2265 Рішення про призначення службовців лікарняних 

кас 

1930  -”- 

2266 Обіжники міністерств з фінансових питань 1931  -”- 

2267 Обіжники Міністерства праці і громадської опіки 1931  -”- 

2268 Розпорядження Головного управління страхуван-

ня у м. Варшаві про порядок страхування робіт-

ників і службовців у лікарняних касах 

1931  -”- 

2269 Розпорядження Воєводського управління у 

м. Кракові про видачу лікарняними касами дові-

док про стан здоров'я персоналу готелів і мага-

зинів 

1931  -”- 

2270 Обіжник про порядок визначення продуктової 

винагороди  сільськогосподарським робітникам 

1931  -”- 

2271 Справа про проведення підготовчих робіт з реор-

ганізації лікарняних кас 

1931  -”- 

2272 Те ж про організацію комітетів для боротьби з 

туберкульозом 

1931  -”- 

2273 Бюджет на 1931 – 1932 рр. Проект 1931  -”- 

2274 Фінансовий звіт за січень 1931 р. 1931  -”- 

2275 Те ж за лютий 1931 р. 1931  -”- 

2276 Те ж за березень 1931 р. 1931  -”- 

2277 Те ж за квітень 1931 р. 1931  -”- 

2278 Те ж за травень 1931 р. 1931  -”- 

2279 Те ж за червень 1931 р. 1931  -”- 

2280 Те ж за липень 1931 р. 1931  -”- 

2281 Те ж за серпень 1931 р. 1931  -”- 

2282 Те ж за вересень 1931 р. 1931  -”- 

2283 Те ж за жовтень 1931 р. 1931  -”- 

2284 Те ж за листопад 1931 р. 1931  -”- 

2285 Те ж за грудень 1931 р. 1931  -”- 

2286 Справа про погашення заборгованостей лікарня-

ними касами на користь лікарень та ін. установ 

1931  -”- 

2287 Звіти повітових лікарняних кас про заплановані 

будівельні роботи 

1931  -”- 
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2288 Список комісарів повітових лікарняних кас із заз-

наченням анкетних даних 

1931  польська 

2289 Список директорів лікарняних кас 1931  -”- 

2290 Донесення повітових лікарняних кас про звіль-

нення службовців 

1931  -”- 

2291 Справа про визначення продуктової винагороди  

сільськогосподарським робітникам 

1931  -”- 

2292 Листування з Головним управлінням страхування 

у м. Варшаві з персональних питань службовців 

лікарняних кас 

1931  -”- 

2293 Обіжник та інструкція Міністерства праці і гро-

мадської опіки про врегулювання штатного роз-

кладу лікарняних кас. Регламент для службовців 

1932  -”- 

2294 Обіжники міністерств з фінансових питань 1932  -”- 

2295 Обіжник Міністерства праці і громадської опіки 

про порядок сплати землеробських внесків лікар-

няним касам 

1932  -”- 

2296 Обіжник та інструкції Міністерства праці і гро-

мадської опіки про порядок складення та обгово-

рення фінансово-господарських планів лікарня-

них кас і листування з цього питання 

1932  -”- 

2297 Рішення Міністерства праці і громадської комісії 

про призначення членів тимчасових третейських 

комісій лікарняних кас 

1932  -”- 

2298 Звіти про перевірку лікарняних кас 1932  -”- 

2299 Фінансовий звіт за січень 1932 р. 1932  -”- 

2300 Те ж за лютий 1932 р. 1932  -”- 

2301 Те ж за березень 1932 р. 1932  -”- 

2302 Те ж за квітень 1932 р. 1932  -”- 

2303 Те ж за травень 1932 р. 1932  -”- 

2304 Те ж за червень 1932 р. 1932  -”- 

2305 Те ж за липень 1932 р. 1932  -”- 

2306 Те ж за серпень 1932 р. 1932  -”- 

2307 Те ж за вересень 1932 р. 1932  -”- 

2308 Те ж за жовтень 1932 р. 1932  -”- 

2309 Те ж за листопад 1932 р. 1932  -”- 

2310 Те ж за грудень 1932 р. 1932  -”- 

2311 Звіти дирекції Окружного управління страхуван-

ня у м. Познані про фінансовий стан лікарняних 

кас Познаньського і Поморського воєводств  

1932 -1933  -”- 
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2312 Звіти лікарняних кас про кількість застрахованих 

членів, колишніх залізничних лікарняних кас 

1932  польська 

2313 Звіти про надану допомогу годуючим матерям у 

1930-1932 рр. лікарняними касами та листування 

з цього питання 

1932  -”- 

2314 Список ревізорів 1932  -”- 

2315 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та Головним управлінням страхування у 

м. Варшаві про призначення директорів лікар-

няних кас. Список директорів 

1932  -”- 

2316 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки про призначення головних лікарів лікарня-

них кас. Список лікарів 

1932  -”- 

2317 Відомість на виплату заробітної плати ревізійним 

комісарам 

1932  -”- 

2318 Обіжники, інструкції та розпорядження Міні-

стерства праці і громадської опіки 

1933  -”- 

2319 Вказівки Міністерства праці і громадської опіки 

про порядок страхування службовців і робітників 

1933  -”- 

2320 Інструкція Міністерства праці і громадської опі-

ки про коло діяльності директорів та головних 

лікарів 

1933  -”- 

2321 Регламент для службовців лікарняних кас б/д  -”- 

2322 Звіт про діяльність за січень 1933 р. 1933  -”- 

2323 Звіти інспектора Спілки лікарняних кас у м. Вар-

шаві про стан лікарняних кас Краківського і 

Львівського округів 

1933  -”- 

2324 Фінансовий звіт за січень 1933 р. 1933  -”- 

2325 Те ж за лютий 1933 р. 1933  -”- 

2326 Те ж за березень 1933 р. 1933  -”- 

2327 Те ж за квітень 1933 р. 1933  -”- 

2328 Те ж за травень 1933 р. 1933  -”- 

2329 Те ж за червень 1933 р. 1933  -”- 

2330 Те ж за липень 1933 р. 1933  -”- 

2331 Те ж за серпень 1933 р. 1933  -”- 

2332 Те ж за вересень 1933 р. 1933  -”- 

2333 Те ж за жовтень 1933 р. 1933  -”- 

2334 Те ж за листопад 1933 р. 1933  -”- 

2335 Те ж за грудень 1933 р. 

 

1933  -”- 
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2336 Звіти про надану лікарняними касами допомогу 

годуючим матерям  

1933  польська 

2337 Справа про визначення продуктової винагороди  

сільськогосподарським робітникам 

1933  -”- 

2338 Місячні бюджети лікарняних кас, які підпоряд-

ковувались Спілці лікарняних кас у мм. Кракові і 

Львові. Проекти 

1933  -”- 

2339 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки, лікарняними касами та ін. установами з 

фінансових питань 

1933  -”- 

2340 Звіти лікарняної каси у м. Львові про скарги 

застрахованих у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 

2341 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та Спілками лікарняних кас у мм. Кракові і 

Львові про укладення трудових угод з головними 

лікарями кас 

1933  -”- 

2342 Звіти про вакантні посади у лікарняних касах 1933  -”- 

2343 Рішення про призначення службовців лікарняних 

кас 

1933  -”- 

2344 Щомісячні звіти про призначення і звільнення 

службовців лікарняних кас 

1933  -”- 

2345 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки про зменшення заробітної плати службов-

цям лікарняних кас 

1933  -”- 

2346 Відомість на виплату заробітної плати ревізійним 

комісарам 

1933  -”- 

2347 Плани проведення практики студентами-

медиками  у лікарняних  касах, які  належали         

до Окружного  управління  страхування  у 

м. Львові  

1933  -”- 

2348 Списки кандидатів на курси працівників Управ-

ління страхування 

1933  -”- 

2349 Обіжники міністерств з фінансових питань 1934  -”- 

2350 Бюджет на ІІ-й і ІІІ-ій квартали 1934 р. Проект 1934  -”- 

2351 Фінансовий звіт за січень 1934 р. 1934  -”- 

2352 Те ж за лютий 1934 р. 1934  -”- 

2353 Те ж за березень 1934 р. 1934  -”- 

2354 Обіжники міністерств з фінансових питань 1935  -”- 

2355 Бюджет на 1935 – 1936 рр. Проект 

 

 

1935  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові  

2356 Протоколи засідань правління Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові. Копії 

1924  польська 

2357 Те ж 1925  -”- 

2358 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про діяльність. Копія 

1925  -”- 

2359 Штатний розклад  Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1925  -”- 

2360 Регламент для службовців Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1926  -”- 

2361 Звіти Окружної спілки лікарняних кас у м. Льво-

ві та повітових лікарняних кас Львівського 

округу про діяльність за 1926 р. 

1926 -1927  -”- 

2362 Бюджет Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові на 1927 р. Проект. Фінансові звіти 

1926  -”- 

2363 Протоколи засідань правління  Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові. Копії 

1927  -”- 

2364 Те ж делегатів. Копії 1927  -”- 

2365 Регламент для хворих, складений Окружною 

спілкою лікарняних кас у м. Львові. Проект 

1927  -”- 

2366 Звіти правління  Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Львові про перевірку повітових лікарняних 

кас за грудень 1926 року і січень 1927 року 

1927  -”- 

2367 Протоколи засідань правління Окружної спілки 

лікарняних кас у  м. Львові. Копії  

1928  -”- 

2368 Те ж президіальної комісії правління   1928  -”- 

2369 Те ж ревізійної комісії   1928  -”- 

2370 Фінансовий звіт  Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Львові 

1928  -”- 

2371 Протоколи засідань правління Окружної спілки 

лікарняних кас у  м. Львові. Копії 

1929  -”- 

2372 Те ж президіальної комісії 1929  -”- 

2373 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про розпуск керівного складу Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1929  -”- 

2374 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у 

м. Львові 

1929  -”- 

2375 Статут Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові 

 

1930  -”- 
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2376 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про діяльність за січень 1930 р. 

1930  польська 

2377 Те ж за лютий 1930 р. 1930  -”- 

2378 Те ж за березень 1930 р. 1930  -”- 

2379 Те ж за квітень 1930 р. 1930  -”- 

2380 Те ж за травень 1930 р. 1930  -”- 

2381 Те ж за червень 1930 р. 1930  -”- 

2382 Те ж за липень 1930 р. 1930  -”- 

2383 Те ж за серпень 1930 р. 1930  -”- 

2384 Те ж за вересень 1930 р. 1930  -”- 

2385 Те ж за жовтень 1930 р. 1930  -”- 

2386 Те ж за листопад 1930 р. 1930  -”- 

2387 Те ж за грудень 1930 р. 1930  -”- 

2388 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові за січень 1931 р. Копії 

1931  -”- 

2389 Те ж за лютий 1931 р. Копії 1931  -”- 

2390 Те ж за червень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2391 Те ж за липень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2392 Те ж за вересень 1931 р. 1931  -”- 

2393 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про діяльність за січень 1931 р. 

1931  -”- 

2394 Те ж за лютий 1931 р. 1931  -”- 

2395 Те ж за березень 1931 р. 1931  -”- 

2396 Те ж за квітень 1931 р. 1931  -”- 

2397 Те ж за травень 1931 р. 1931  -”- 

2398 Те ж за червень 1931 р. 1931  -”- 

2399 Те ж за липень 1931 р. 1931  -”- 

2400 Те ж за серпень 1931 р. 1931  -”- 

2401 Те ж за жовтень 1931 р. 1931  -”- 

2402 Те ж за листопад 1931 р. 1931  -”- 

Документи лікарняної каси у м. Львові  

2403 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Львові 

1921  -”- 

2404 Інструкція для лікарів лікарняної каси у 

м. Львові 

1921  -”- 

2405 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії лікарняної каси у м. Львові. Копії 

1921  -”- 
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2406 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту лікарняної каси у м. Львові. 

Статут 

1922  польська 

2407 Протоколи засідань ради і правління лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1922  -”- 

2408 Звіти лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям 

1922  -”- 

2409 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Львові. Статути 

1923  -”- 

2410 Регламент для хворих лікарняної каси у м. Львові 1923  -”- 

2411 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Львові. Копії 

1923  -”- 

2412 Те ж правління 1923  -”- 

2413 Звіти лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям 

1923  -”- 

2414 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Львові. Статут 

1924  -”- 

2415 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Львові. Копії 

1924  -”- 

2416 Те ж правління 1924  -”- 

2417 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові прол перевірку лікарняної каси у 

м. Львові 

1924  -”- 

2418 Звіти лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям 

1924  -”- 

2419 Протоколи засідань ради і президіальної комісії 

лікарняної каси у м. Львові. Копії   

1925  -”- 

2420 Те ж правління   1925  -”- 

2421 Звіти лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям, том І 

1925  -”- 

2422 Те ж, том ІІ і останній 1925  -”- 

2423 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Львові. Копії   

1926  -”- 

2424 Те ж правління   1926  -”- 

2425 Те ж президіальної комісії правління   1926  -”- 

2426 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у 

м. Львові 

1926  -”- 

2427 Звіти лікарняної каси у м. Львові про надану 

допомогу годуючим матерям у І півріччі 1926 р. 

1926  -”- 

2428 Те ж у ІІ-у півріччі 1926 р. 1926  -”- 
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2429 Рішення про зміну статуту  лікарняної каси у 

м. Львові. Статут 

1927 -1931  польська 

2430 Протоколи засідань ради лікарняної каси у 

м. Львові. Копії   

1927  -”- 

2431 Те ж правління 1927  -”- 

2432 Те ж президіальної комісії правління   1927  -”- 

2433 Те ж ревізійної комісії   1927  -”- 

2434 Фінансові звіти  лікарняної каси у м. Львові 1927  -”- 

2435 Звіти  лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям, том І 

1927  -”- 

2436 Те ж, том ІІ і останній 1927  -”- 

2437 Рішення про затвердження штатного розкладу  

лікарняної каси у м. Львові. Штатний розклад 

1927  -”- 

2438 Справа службовця лікарняної каси у м. Львові 

Вебера Гната, звинуваченого у зловживанні 

службовим становищем 

1927  -”- 

2439 Рішення про призначення Щирека Яна на посаду 

директора  лікарняної каси у м. Львові 

1927  -”- 

2440 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Львові. Статут 

1928  -”- 

2441 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Львові 

1928  -”- 

2442 Регламент для лікарів лікарняної каси у м. Львові 1928  -”- 

2443 Списки адміністративного персоналу лікарняної 

каси у м. Львові 

1928  -”- 

2444 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Львові 

1929  -”- 

2445 Протоколи засідань правління  лікарняної каси у 

м. Львові 

1929  -”- 

2446 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові. Копії 

1929  -”- 

2447 Звіт ревізора загальнодержавної спілки лікарня-

них кас про перевірку аптек лікарняної каси у 

м. Львові 

1929  -”- 

2448 Справа про будівництво санаторію лікарняної 

каси у м. Львові 

1929 -1930  -”- 

2449 Листування з лікарняною касою у м. Львові про 

зміну регламенту для службовців каси. Регламент 

1930 -1931  -”- 

2450 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові за серпень 1930 р.Копії 

1930  -”- 

2451 Те ж за вересень 1930 р. Копії 1930  -”- 



№ 
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К-ть 

арк-в 

Мова 
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2452 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові за жовтень 1930 р. Копії 

1930  польська 

2453 Те ж за листопад 1930 р. Копії 1930 -1931  -”- 

2454 Постанови комісара лікарняної каси у м. Львові. 

Копії, том І 

1930  -”- 

2455 Те ж, том ІІ і останній 1930  -”- 

2456 Звіт про діяльність  лікарняної каси у м. Львові 1930  -”- 

2457 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарні відділення 

львівської лікарняної каси у с. Скло 

1930  -”- 

2458 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Львові комісарові Марчинському Юзефові 

1930  -”- 

2459 Рішення лікарняної каси у м. Львові про відмову 

в прийманні на роботу лікареві Кадиш Марії 

1930  -”- 

2460 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Бібрка і передачу її майна та діловодства 

лікарняній касі у м. Львові  

1931  -”- 

2461 Те ж у м. Городку 1931  -”- 

2462 Те ж у м. Львові 1931  -”- 

2463 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Львові. Статут 

1931  -”- 

2464 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії  лікарняної каси у м. Львові. Копії 

1931  -”- 

2465 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові за березень 1931 р. Копії 

1931  -”- 

2466 Те ж за квітень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2467 Те ж за травень-липень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2468 Те ж за серпень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2469 Те ж за жовтень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2470 Те ж за листопад 1931 р. Копії 1931  -”- 

2471 Те ж за грудень 1931 р. Копії 1931  -”- 

2472 Проект комісара лікарняної каси у м. Львові про 

реорганізацію каси 

1931  -”- 

2473 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Львові 

ревізором Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові 

1931  -”- 

2474 Звіти лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям у 1931 р. 

 

 

1931 -1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2475 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Львові у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1931  польська 

2476 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Львові. Статути 

1932  -”- 

2477 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Львові 

1932  -”- 

2478 Протокол конференції з питання реорганізації  

санаторію лікарняної каси у м. Львові. Копія 

1932  -”- 

2479 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові за І-е півріччя 1932 р. Копії 

1932  -”- 

2480 Те ж за ІІ-е півріччя 1932 р. Копії 1932  -”- 

2481 Розпорядження директора  лікарняної каси у 

м. Львові. Копії 

1932  -”- 

2482 Звіти лікарняної каси у м. Львові про стан неру-

хомого майна каси 

1932  -”- 

2483 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Львові у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу, том І 

1932  -”- 

2484 Те ж, том ІІ 1932  -”- 

2485 Те ж, том ІІІ 1932  -”- 

2486 Те ж, том ІV 1932   

2487 Те ж, том V 1932  -”- 

2488 Те ж, том VІ 1932  -”- 

2489 Те ж, том VІІ 1932  -”- 

2490 Те ж, том VІІІ 1932  -”- 

2491 Те ж, том ІХ 1932  -”- 

2492 Те ж, том Х і останній 1932  -”- 

2493 Пропозиція лікарняної каси у м. Львові щодо 

персонального складу тимчасової третейської ко-

місії 

1932  -”- 

2494 Листування з лікарняною касою у м. Львові з 

персональних питань службовців, том І 

1932  -”- 

2495 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 

2496 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Львові. Статут 

1933  -”- 

2497 Організаційний статут лікарняної каси у 

м. Львові. Копія 

1933  -”- 

2498 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Львові 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2499 Протокол засідання тимчасової третейської ко-

місії  лікарняної каси у м. Львові 

1933  польська 

2500 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Львові. Копії 

1933  -”- 

2501 Те ж директора лікарняної каси у м. Львові. 

Копії, том І 

1933  -”- 

2502 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

2503 Фінансовий звіт  лікарняної каси у м. Львові 1933  -”- 

2504 Звіти  лікарняної каси у м. Львові про надану до-

помогу годуючим матерям 

1933  -”- 

2505 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Львові у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу, том І 

1933  -”- 

2506 Те ж, том ІІ 1933  -”- 

2507 Те ж, том ІІІ і останній 1933  -”- 

2508 Списки адміністративного і медичного 

персоналу лікарняної каси у м. Львові 

1933  -”- 

2509 Листування з лікарняною касою у м. Львові з 

персональних питань службовців 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Львові 

2510 Протоколи засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1921  -”- 

2511 Те ж правління   1921  -”- 

2512 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Львові 

1922  -”- 

2513 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1923  -”- 

2514 Те ж  правління   1923  -”- 

2515 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Статут 

1924  -”- 

2516 Протоколи засідання правління повітової 

лікарняної каси у м. Львові. Копії  

1924  -”- 

2517 Те ж ради і правління   1925  -”- 

2518 Те ж президіальної комісії правління   1925  -”- 

2519 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Львові 

1925  -”- 

2520 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Львові з Спілкою лікарів лікарняної каси у 

м. Львові. Копія 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2521 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Львові. Список 

службовців 

1925  польська 

2522 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Статут 

1926  -”- 

2523 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Львові 

1926  -”- 

2524 Протоколи засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1926  -”- 

2525 Те ж правління   1926  -”- 

2526 Те ж президіальної комісії правління   1926  -”- 

2527 Те ж третейської комісії   1926  -”- 

2528 Те ж ревізійної комісії   1926  -”- 

2529 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Львові, ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас 

1926  -”- 

2530 Дисциплінарна справа директора повітової лікар-

няної каси у м. Львові Абдермана Юзефа, звину-

ваченого у зловживанні службовим становищем 

1926  -”- 

2531 Протоколи засідання правління повітової 

лікарняної каси у м. Львові. Копії   

1927  -”- 

2532 Те ж президіальної комісії правління   1927  -”- 

2533 Те ж третейської комісії   1927  -”- 

2534 Звіт ревізора окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Львові у 1927 р. 

1927 -1928  -”- 

2535 Справа про звільнення з роботи головного лікаря  

повітової лікарняної каси у м. Львові  Рота Альф-

реда 

1927  -”- 

2536 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Статут 

1928  -”- 

2537 Протоколи засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1928  -”- 

2538 Те ж правління   1928  -”- 

2539 Те ж президіальної комісії правління  п 1928  -”- 

2540 Те ж третейської комісії   1928  -”- 

2541 Справа про зміну списку кандидатів до ради  по-

вітової лікарняної каси у м. Львові 

1928 -1930  -”- 

2542 Звіти повітової лікарняної каси у м. Львові про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

 

1928 -1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2543 Дисциплінарна справа службовція  повітової лі-

карняної каси у м. Львові Зейбеля Адама, звину-

ваченого у зловживанні службовим становищем 

1928 -1929  польська 

2544 Протоколи засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1929  -”- 

2545 Те ж правління   1929  -”- 

2546 Те ж президіальної комісії правління   1929  -”- 

2547 Те ж третейської комісії   1929  -”- 

2548 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Львові про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929 -1930  -”- 

2549 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Статут 

1930  -”- 

2550 Рішення про зміну регламенту для службовців 

повітової лікарняної каси у м. Львові. Регламент 

1930  -”- 

2551 Протоколи засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1930  -”- 

2552 Те ж правління   1930  -”- 

2553 Те ж президіальної комісії правління   1930  -”- 

2554 Те ж третейської комісії   1930  -”- 

2555 Те ж ревізійної комісії 1930  -”- 

2556 Рішення про розпуск керівного складу  повітової 

лікарняної каси у м. Львові 

1930  -”- 

2557 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Львові. Копії 

1930  -”- 

2558 Звіт головного лікаря Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові про перевірку повітової лі-

карняної каси у м. Львові 

1930  -”- 

2559 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Львові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

2560 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Львові з головним лікарем Марчинським 

Юзефом 

1930  -”- 

2561 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Львові. Копія 

1931  -”- 

2562 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Львові. Копії 

1931  -”- 

2563 Звіт ревізійного комісара про перевірку пові-

тової лікарняної каси у м. Львові 

1931  -”- 

2564 Звіти повітової лікарняної каси у м. Львові про 

надану допомогу годуючим матерям 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи повітової лікарняної каси у м. Любліні 

2565 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Статут 

1924  польська 

2566 Рішення ради і правління  повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Копії 

1924  -”- 

2567 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Статут 

1925  -”- 

2568 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Копії  

1925  -”- 

2569 Те ж правління   1925  -”- 

2570 Те ж ревізійної комісії   1925  -”- 

2571 Звіт ревізійного комісара про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Любліні 

1925  -”- 

2572 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Копії 

1926  -”- 

2573 Те ж правління   1926  -”- 

2574 Те ж ревізійної комісії   1926  -”- 

2575 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні. Копії 

1926  -”- 

2576 Статистичні відомості  повітової лікарняної каси 

у м. Любліні про кількість застрахованих 

1926  -”- 

2577 Звіти про надану лікарську допомогу застра-

хованим особам у повітовій лікарняній касі у 

м. Любліні 

1926  -”- 

2578 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 1926  -”- 

2579 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Любліні 

1926  -”- 

2580 Справа про звільнення з роботи службовця  пові-

тової лікарняної каси у м. Любліні Врублевської 

Яніни 

1926  -”- 

2581 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні. Копії 

1927  -”- 

2582 Звіт директора Окружного управління страху-

вання у м. Варшаві про перевірку повітової лі-

карняної каси у м. Любліні 

1927  -”- 

2583 Звіти повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

2584 Прейскурант на медичне обслуговування застра-

хованих у повітовій лікарняній касі у м. Любліні 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2585 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Любліні про купівлю земельної ділянки для 

будівництва приміщення каси. План 

1927  польська 

2586 Списки адміністративного і санаторного пер-

соналу  повітової лікарняної каси у м. Любліні 

1927  -”- 

2587 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні. Копії 

1928  -”- 

2588 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

2589 Справа про будівництво амбулаторії  повітової 

лікарняної каси у м. Любліні 

1928  -”- 

2590 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Любліні 

1928  -”- 

2591 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Копія 

1929  -”- 

2592 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні. Копії 

1929  -”- 

2593 Звіти повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану медичну допомогу застрахованим особам 

1929  -”- 

2594 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 1929  -”- 

2595 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Любліні про будівництво амбулаторії. План 

будівництва 

1929  -”- 

2596 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Любліні 

1929  -”- 

2597 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Копії 

1930  -”- 

2598 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Любліні 

1930  -”- 

2599 Звіт повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану медичну допомогу застрахованим особам 

1930  -”- 

2600 Те ж про надану допомогу годуючим матерям у 

1930 р. 

1930 -1931  -”- 

2601 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Лю-

бліні з Спілкою лікарів Люблінського округу. 

Копія 

1930  -”- 

2602 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Любліні 

1930  -”- 

2603 Справа про звільнення з роботи службовця 

повітової лікарняної каси у м. Любліні Кузміць-

кого Яна 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2604 Справа про ліквідацію лікарняної каси у 

м. Влодаві і передачу її майна та діловодства 

повітовій лікарняній касі у м. Любліні 

1931  польська 

2605 Те ж у м. Красник 1931  -”- 

2606 Те ж у м. Любартові 1931  -”- 

2607 Те ж у м. Пулави 1931  -”- 

2608 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Статут 

1931  -”- 

2609 Те ж регламенту для службовців повітової 

лікарняної каси у м. Любліні. Регламент 

1931  -”- 

2610 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні. Копії 

1931  -”- 

2611 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Любліні 

1931  -”- 

2612 Звіти повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

2613 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Статут 

1932  -”- 

2614 Протокол засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Любліні 

1932  -”- 

2615 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні. Копії 

1932  -”- 

2616 Те ж директора повітової лікарняної каси у 

м. Любліні. Копії 

1932  -”- 

2617 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Любліні та її відділення у м. Холмі 

1932  -”- 

2618 Рішення про затвердження бюджету повітової лі-

карняної каси у м. Любліні 

1932  -”- 

2619 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Любліні 

1932  -”- 

2620 Справа про взаєморозрахунки між лікарняними  

касами у мм. Любліні та Красник 

1932  -”- 

2621 Звіти повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

2622 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Любліні у зв'язку з відмовою виплатити 

їм допомогу 

1932  -”- 

2623 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Любліні 

 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2624 Рішення про призначення Корчака Станіслава на 

посаду головного лікаря повітової лікарняної 

каси у м. Любліні 

1932  польська 

2625 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та повітовою лікарняною касою у м. Люб-

ліні з персональних питань службовців, том І 

1932  -”- 

2626 Те ж, том ІІ 1932  -”- 

 2627 Те ж, том ІІІ і останній 1932  -”- 

2628 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Любліні про ліквідацію її відділення у 

м. Влодаві 

1933  -”- 

2629 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Любліні та листування з цього питання 

1933  -”- 

2630 Розпорядження директора повітової лікарняної 

каси у м. Любліні. Копії 

1933  -”- 

2631 Звіт директора повітової лікарняної каси у 

м.  Любліні про діяльність. Копія 

1933  -”- 

2632 Звіт ревізійного комісара і ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Варшаві про пере-

вірку повітової лікарняної каси у м. Любліні 

1933  -”- 

2633 Звіти повітової лікарняної каси у м. Любліні про 

надану допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

2634 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Любліні у зв'язку з відмовою виплатити 

їм допомогу 

1933  -”- 

2635 Рішення про затвердження трудової угоди, укла-

деної повітовою лікарняною касою у м. Любліні 

з головним лікарем Денелем Мар'яном 

1933  -”- 

2636 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Любліні 

1933  -”- 

2637 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Любліні комісаром Ріделем Ґуставом но-

вопризначеному комісарові Ковалику Янові 

1933  -”- 

2638 Справа лікаря повітової лікарняної каси у 

м. Любліні Окса Ізраїля, звинуваченого у 

неправильному лікуванні робітника 

1933  -”- 

2639 Те ж інкасатора повітової лікарняної каси у 

м. Любліні Сайко Яна, звинуваченого у 

зловживанні службовим становищем 

1933  -”- 

2640 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про призначення Ріделя Ґустава на посаду комі-

сара повітової лікарняної каси у м. Любліні 

 

1933  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 
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Мова 

док-тів 

2641 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Любліні з персональних питань службовців 

1933  польська 

Документи повітової лікарняної каси у м. Мєлець 

2642 Статут повітової лікарняної каси у м. Мєлець 1920  -”- 

2643 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мєлець 

1921  -”- 

2644 Протокол засідання правління повітової лікарня-

ної каси у м. Мєлець. Копія 

1922  -”- 

2645 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Мєлець. Статути 

1923  -”- 

2646 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Мєлець. Копії 

1923  -”- 

2647 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Мєлець. Копія 

1923  -”- 

2648 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Мєлець. Статути 

1924  -”- 

2649 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Мєлець. Копії 

1924  -”- 

2650 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Мєлець, ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1924  -”- 

2651 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Мєлець. Копії 

1925  -”- 

2652 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Мєлець, ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1925  -”- 

2653 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Мєлець. Копії 

1926  -”- 

2654 Те ж. Копії 1927  -”- 

2655 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Мєлець 

1927  -”- 

2656 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Мєлець. Копії 

1928  -”- 

2657 Протокол засідання третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Мєлець. Копія 

1929  -”- 

2658 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Мєлець. Копії 

1929  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2659 Звіт комісара комісії повітової лікарняної каси у 

м. Мєлець про свою діяльність 

1929  польська 

2660 Те ж ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Мєлець 

1929  -”- 

2661 Звіти повітової лікарняної каси у м. Мєлець про 

надану допомогу годуючим матерям у 1929 р. 

1929 -1930  -”- 

2662 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Мєлець комісаром Фікусом Генриком но-

вопризначеному комісарові Сілковському Мар'я-

нові 

1929  -”- 

2663 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мєлець. Статут 

1930  -”- 

2664 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Мєлець. Копії 

1930  -”- 

2665 Звіти повітової лікарняної каси у м. Мєлець про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930 -1931  -”- 

2666 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Мєлець і передачу її майна та діловодства лі-

карняній касі у м. Тарнові 

1931  -”- 

2667 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Мєлець. Копія 

1931  -”- 

2668 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Мєлець. Копії 

1931  -”- 

2669 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Мє-

лець про діяльність 

1931  -”- 

2670 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Мєлець, ревізійним комісаром Окружної спіл-

ки лікарняних кас у м. Львові 

1931  -”- 

2671 Звіти повітової лікарняної каси у м. Мєлець про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Мехові 

2672 Оголошення про відкриття повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові 

1925  -”- 

2673 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові 

1925  -”- 

2674 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Мєхові 

1926  -”- 

2675 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Мєхові. Копії 

 

1926  -”- 



№ 
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Мова 

док-тів 

2676 Опитувальні листи повітової лікарняної каси у 

м. Мєхові 

1926  польська 

2677 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних касу 

м. Варшаві про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові 

1926  -”- 

2678 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них осіб у повітовій лікарняній касі у м. Мєхові 

та характер їх хворіб 

1926  -”- 

2679 Звіти повітової лікарняної каси у м. Мєхові про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926 -1927  -”- 

2680 Рішення про визначення продуктової винагороди  

робітникам округу повітової лікарняної каси у 

м. Мєхові 

1926  -”- 

2681 Листування  Головного управління страхування у 

м. Варшаві з повітовою лікарняною касою у 

м. Мєхові про погашення заборгованості 

1926 -1927  -”- 

2682 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Мєхові у зв'язку з  неправильним нара-

хуванням внесків та листування з цього питання 

1926  -” 

2683 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Мєхові з лікарями. Копії 

1926  -”- 

2684 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Мєхові. Проект. Списки службовців 

1926  -”- 

2685 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові. Копії 

1927  -”- 

2686 Справа про проведення виборів до ради повітової 

лікарняної каси у м. Мєхові 

1927  -”- 

2687 Справа про суперечку парафіяльного священика 

у пос. Ксянж Вєлькі з повітовою лікарняною 

касою у м. Мєхові щодо порядку страхування 

робітників костелу 

1927 -1931  -”- 

2688 Звіт ревізора повітової лікарняної каси у м. Мє-

хові про перевірку фінансової діяльності каси 

1927  -”- 

2689 Звіти повітової лікарняної каси у м. Мєхові про 

кількість застрахованих осіб та надання медичної 

допомоги 

1927  -”- 

2690 Справа про майнову суперечку повітової лікарня-

ної каси у м. Стрию із землевласниками Гределя-

ми Альбертом, Бернардом і Германом 

1927 -1929  -”- 

2691 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про призначення Єленка Юліана на посаду комі-

сара і Бенедикта Григорія на посаду ревізора по-

вітової лікарняної каси у м. Мєхові 

1927  -”- 



№ 
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2692 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Мєхові. Копії 

1928  польська 

2693 Справа про проведення виборів до ради повітової 

лікарняної каси у м. Мєхові та розгляд скарг 

застрахованих осіб на їх результат 

1928  -”- 

2694 Звіти комісара повітової лікарняної каси у м. Мє-

хові про діяльність каси 

1928  -”- 

2695 Звіт ревізора повітової лікарняної каси у м. Мє-

хові про перевірку фінансової діяльності каси 

1928  -”- 

2696 Звіти про кількість застрахованих осіб у пові-

товій лікарняній касі у м. Мєхові за І-й і ІІ-й 

квартали 1928 р. 

1928  -”- 

2697 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові. Статути 

1929  -”- 

2698 Протоколи засідань тимчасової третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Мєхові. Копії 

1929  -”- 

2699 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Мєхові. Копії 

1929  -”- 

2700 Справа про купівлю земельної ділянки пові-

товою лікарняною касою у м. Мєхові для 

будівництва приміщення каси 

1929  -”- 

2701 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові. Статут 

1930  -”- 

2702 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Мєхові. Копія 

1930  -”- 

2703 Звіти про діяльність комісара повітової лікарня-

ної каси у м. Мєхові. Розпорядження комісара 

1930  -”- 

2704 Те ж ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові 

1930  -”- 

2705 Протоколи передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Мєхові директором Ярецьким Станіс-

лавом новопризначеному диреторові Пудловсь-

кому Целестинові 

1930  -”- 

2706 Те ж комісаром Ортинським Павлом новопризна-

ченому комісарові Шульц Максиміліанові 

1930  -”- 

2707 Рішення про призначення Шульца Максиміліана 

на посаду комісара повітової лікарняної каси у 

м. Мєхові 

1930  -”- 

2708 Те ж про звільнення з роботи службовця повіто-

вої лікарняної каси у м. Мєхові Кайдарович Сабі-

на 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2709 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Мєхові та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Кєльце 

1931  польська 

2710 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Мєхові 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Мостиська 

2711 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Мостиська. Копії 

1921  -”- 

2712 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська. Статути 

1923  -”- 

2713 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Мостиська 

1923  -”- 

2714 Протоколи засідань правління  повітової лікар-

няної каси у м. Мостиська. Копії 

1923  -”- 

2715 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська. Статути 

1924  -”- 

2716 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Мостиська. Копії 

1924  -”- 

2717 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Мостиська. Копії 

1924  -”- 

2718 Звіт лікаря повітової лікарняної каси у м. Мости-

ська про перевірку лікарської роботи 

1924  -”- 

2719 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Мостиська 

1925  -”- 

2720 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Мостиська 

1925  -”- 

2721 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська 

1927  -”- 

2722 Трудова угода, укладена між правлінням  повіто-

вої лікарняної каси у м. Мостиська та лікарями і  

Окружною спілкою лікарняних кас у м. Львові. 

Копії 

1927  -”- 

2723 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Мостиська 

1927  -”- 

2724 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська. Статут 

1928  -”- 

2725 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська 

1928  -”- 

2726 Регламент для лікарів і дисциплінарної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Мостиська 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2727 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська 

1929  польська 

2728 Трудова угода, укладена між повітовою лікарня-

ною касою у м. Мостиська і Спілкою лікарів лі-

карняних кас у м. Львові. Копія 

1929  -”- 

2729 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Мостиська. Копії 

1930  -”- 

2730 Справа про ліквідацію  повітової лікарняної каси 

у м. Мостиська та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Перемишлі 

1931  -”- 

2731 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Мостиська. Статут 

1931  -”- 

2732 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Мостиська. Копії 

1931  -”- 

2733 Звіт ревізійного комісара про перевірку  пові-

тової лікарняної каси у м. Мостиська 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Мислєничі 

2734 Статут повітової лікарняної каси у м. Мислєничі 1920  -”- 

2735 Протокол засідання правління повітової лікарня-

ної каси у м. Мислєничі. Копія 

1920  -”- 

2736 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Мислєничі. Статути 

1921  -”- 

2737 Статут повітової лікарняної каси у м. Мислєничі 1922  -”- 

2738 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Мислєничі. Копії 

1922  -”- 

2739 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі. Статут 

1923  -”- 

2740 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Мислєничі. Копії 

1923  -”- 

2741 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі. Статути 

1924  -”- 

2742 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Мислєничі. Копії 

1924  -”- 

2743 Оголошення про проведення виборів до ради по-

вітової лікарняної каси у м. Мислєничі 

1924  -”- 

2744 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі 

1925  -”- 

2745 Регламент для членів правління повітової лікар-

няної каси у м. Мислєничі 

 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2746 Протокол головної виборчої комісії з проведення 

виборів членів правління повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі. Копія 

1925  польська 

2747 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Мислєничі. Копії  

1926  -”- 

2748 Те ж правління 1926  -”- 

2749 Рішення про відміну постанов правління повіто-

вої лікарняної каси у м. Мислєничі 

1926  -”- 

2750 Справа про купівлю приміщення із земельною 

ділянкою для повітової лікарняної каси у м. Мис-

лєничі 

1926 -1927  -”- 

2751 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі 

1927  -”- 

2752 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Мислєничі. Копії  

1927  -”- 

2753 Те ж ревізійної комісії 1927  -”- 

2754 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Мислєничі 

1928  -”- 

2755 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Мислєничі. Копії 

1928  -”- 

2756 Справа про відміну постанов правління повітової 

лікарняної каси у м. Мислєничі 

1928  -”- 

2757 Оголошення про проведення виборів до ради 

повітової лікарняної каси у м. Мислєничі 

1928  -”- 

2758 Справа про купівлю земельної ділянки повіто-

вою лікарняною касою у м. Мислєничі для 

будівництва приміщення каси 

1928  -”- 

2759 Те ж про будівництво приміщення повітової ліка-

рняної каси у м. Мислєничі. Плани будівництва 

1928  -”- 

2760 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Мислєничі. Копії правління 

1929  -”- 

2761 Те ж ради і третейської комісії 1929  -”- 

2762 Справа про відміну постанов правління повітової 

лікарняної каси у м. Мислєничі 

1929  -”- 

2763 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі та роботи лікарів каси 

1929  -”- 

2764 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі. Статут 

1930  -”- 

2765 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2766 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Мислєничі. Копії 

1930  польська 

2767 Справа про розпуск керівних органів і призна-

чення Колкевича Здіслава на посаду комісара по-

вітової лікарняної каси у м. Мислєничі 

1930  -”- 

2768 Те ж про ліквідацію повітової лікарняної каси у 

м. Мислєничі та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м-ку Закопане 

1931  -”- 

2769 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі. Статут 

1931  -”- 

2770 Протокол засідання третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Мислєничі 

1931  -”- 

2771 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Мислєничі. Копії 

1931  -”- 

2772 Звіти ревізійного комісара та ревізорів Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку 

повітової лікарняної каси у м. Мислєничі 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Надвірна 

2773 Статут повітової лікарняної каси у м. Надвірна. 

Проект 

1920  -”- 

2774 Протокол засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копія 

1921  -”- 

2775 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Надвірна. Статути 

1922  -”- 

2776 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії  

1922  -”- 

2777 Те ж правління   1922  -”- 

2778 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Статути 

1923  -”- 

2779 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії   

1923  -”- 

2780 Те ж правління і ревізійної комісії   1923  -”- 

2781 Звіт директора Окружної спілки лікарнянихкас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Надвірна 

1923  -”- 

2782 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Статути 

1924  -”- 

2783 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії   

1924  -”- 

2784 Те ж правління   1924  -”- 

2785 Те ж ревізійної та третейської комісій   1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2786 Справа про розпуск правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Надвірна та призначення комісара 

1924  польська 

2787 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку фінансової діяльності  

повітової лікарняної каси у м. Надвірна 

1924  -”- 

2788 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна Кленовським Олександром 

Войцеховському Володимирові 

1924  -”- 

2789 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Надвірна. Копії 

1925  -”- 

2790 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна 

1925  -”- 

2791 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Статут 

1926  -”- 

2792 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Надвірна 

1926  -”- 

2793 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії 

1926  -”- 

2794 Те ж правління   1926  -”- 

2795 Те ж третейської і ревізійної комісій  1926  -”- 

2796 Рішення про відміну постанов правління  

повітової лікарняної каси у м. Надвірна 

1926  -”- 

2797 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Надвірна. Плани будівлі каси 

1926  -”- 

2798 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Статут 

1927  -”- 

2799 Обіжники повітової лікарняної каси у м. Надвір-

на. Копії 

1927  -”- 

2800 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії 

1927  -”- 

2801 Те ж правління   1927  -”- 

2802 Те ж третейської і ревізійної комісій   1927  -”- 

2803 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Надвірна 

1927  -”- 

2804 Листування з Окружною спілкою лікарняних кас 

у м. Львові, повітовою лікарняною касою у 

м. Надвірна та ін. установами про відкриття 

повітової лікарняної каси у м. Богородчани 

1928  -”- 

2805 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Надвірна. Копії 

1928  -”- 
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2806 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Надвірна. Копії  

1928  польська 

2807 Трудова угода, укладена між правлінням повіто-

вої лікарняної каси у м. Надвірна та лікарями Ок-

ружної спілки лікарняних кас у м. Львові. Копія 

1928  -”- 

2808 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Надвірна 

1928  -”- 

2809 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Надвірна. Копії  

1929  -”- 

2810 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

2811 Те ж ревізійної комісії 1929  -”- 

2812 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Надвірна. Копії 

1929  -”- 

2813 Звіти про діяльність комісара повітової лікарня-

ної каси у м. Надвірна 

1929  -”- 

2814 Звіти повітової лікарняної каси у м. Надвірна про 

кількість застрахованих осіб, які отримали допо-

могу 

1929 -1930  -”- 

2815 Звіти повітової лікарняної каси у м. Надвірна про 

надані допомоги застрахованим особам 

1929  -”- 

2816 Звіт головного лікаря та ревізора Окружної спіл-

ки лікарняних кас у м. Львові про перевірку пові-

тової лікарняної каси у м. Надвірна і її відді-

лення у с. Ворохта 

1929 -1930  -”- 

2817 Трудова угода, укладена між правлінням пові-

тової лікарняної каси у м. Надвірна та лікарями 

Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1929  -”- 

2818 Справа про звільнення з роботи лікаря  повітової 

лікарняної каси у м. Надвірна Кшемуського 

Людвіка 

1929  -”- 

2819 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії, том І 

1930  -”- 

2820 Те ж, том ІІ і останній 1930  -”- 

2821 Звіт ревізора загальнодержавної Спілки лікарня-

них кас Польщі про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Надвірна 

1930  -”- 

2822 Звіти повітової лікарняної каси у м. Надвірна про 

надану медичну допомогу застрахованим особам 

1930  -”- 

2823 Трудова угода, укладена між комісаром прав-

ління повітової лікарняної каси у м. Надвірна та 

Спілкою фармацевтів у м. Львові 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2824 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Надвірна 

1930  польська 

2825 Справа про звільнення і призначення комісарів  

повітової лікарняної каси у м. Надвірна 

1930  -”- 

2826 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Надвірна та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Станіславові 

1931  -”- 

2827 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Статут 

1931  -”- 

2828 Рішення про зміну регламенту для службовців  

повітової лікарняної каси у м. Надвірна. Регла-

мент 

1931  -”- 

2829 Протоколи засідань тимчасової третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Надвірна. 

Копії 

1931  -”- 

2830 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна. Копії, том І 

1931  -”- 

2831 Те ж, том ІІ і останній 1931  -”- 

2832 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Надвірна 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Новий Санч 

2833 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Статут 

1921  -”- 

2834 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Новий Санч. Копії 

1921  -”- 

2835 Звіт про проведення виборів до ради і правління  

повітової лікарняної каси у м. Новий Санч. Спи-

сок виборців 

1921  -”- 

2836 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Статути та проекти  

1922  -”- 

2837 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Новий Санч. Копії 

1922  -”- 

2838 Те ж ради   1923  -”- 

2839 Те ж правління   1923  -”- 

2840 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч 

1923  -”- 

2841 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч 

1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2842 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч 

1924  польська 

2843 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Новий Санч. Копії  

1924  -”- 

2844 Те ж правління   1924  -”- 

2845 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч. Статути 

1925  -”- 

2846 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Копії 

1925  -”- 

2847 Те ж правління   1925  -”- 

2848 Те ж ревізійної комісії   1925  -”- 

2849 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч 

1925  -”- 

2850 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Новий Санч. Копії 

1926  -”- 

2851 Те ж правління  1926  -”- 

2852 Те ж ради і ревізійної комісії   1927  -”- 

2853 Те ж правління   1927  -”- 

2854 Рішення Головного управління страхування у 

м. Варшаві щодо суперечки  повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч з місцевою фірмою “Pop-

rad” про порядок страхування 

1927 -1928  -”- 

2855 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч, ревізором Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові 

1927  -”- 

2856 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Статути 

1928  -”- 

2857 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Копії 

1928  -”- 

2858 Те ж правління   1928  -”- 

2859 Те ж третейської і ревізійної комісій   1928  -”- 

2860 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч 

1928  -”- 

2861 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Статут 

1929  -”- 

2862 Протоколи засідань ради, третейської і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Новий 

Санч. Копії  

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2863 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Новий Санч. Копії 

1929  польська 

2864 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Но-

вий Санч про свою діяльність 

1929  -”- 

2865 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч 

1929  -”- 

2866 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч комісаром Домбровським 

Яном 

1929  -”- 

2867 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч 

1930  -”- 

2868 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч. Копії 

1930  -”- 

2869 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч 

1930  -”- 

2870 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч із зазначенням їх посад 

1930  -”- 

2871 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Горлиці та передачу її майна і діловодства 

повітовій лікарняній касі у м. Новий Санч 

1931  -”- 

2872 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч 

1931  -”- 

2873 Рішення про зміну регламенту для службовців 

повітової лікарняної каси у м. Новий Санч 

1931  -”- 

2874 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч 

1931  -”- 

2875 Те ж повітової лікарняної каси у м. Новий Санч 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

2876 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч 

1931  -”- 

2877 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч. Статути 

1932  -”- 

2878 Протоколи засідань третейської і ревізійної комі-

сій повітової лікарняної каси у м. Новий Санч. 

Копії 

1932  -”- 

2879 Відомості про фінансовий стан повітової 

лікарняної каси у м. Новий Санч 

1932  -”- 

2880 Звіти повітової лікарняної каси у м. Новий Санч 

про надану допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2881 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч 

1932  польська 

2882 Пропозиції повітової лікарняної каси у м. Новий 

Санч щодо складу тимчасової третейської комісії 

1932  -”- 

2883 Справа про призначення Глущака Лукаша на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч 

1932  -”- 

2884 Те ж про призначення Заранека Лукаша на поса-

ду головного лікаря повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч 

1932  -”- 

2885 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч 

1933  -”- 

2886 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Новий Санч. 

Копії  

1933  -”- 

2887 Те ж третейської комісії 1933  -”- 

2888 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч за червень 1933 р.Копії 

1933  -”- 

2889 Те ж за липень 1933р. 1933  -”- 

2890 Те ж за серпень 1933р. 1933  -”- 

2891 Те ж за вересень 1933р. 1933  -”- 

2892 Розпорядження директора повітової лікарняної 

каси у м. Новий Санч за І-е півріччя 1933 р. Копії 

1933  -”- 

2893 Те ж за ІІ-е півріччя 1933 р. 1933  -”- 

2894 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч 

1933  -”- 

2895 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

повітової лікарняної каси у м. Новий Санч 

1933  -”- 

2896 Щомісячні фінансово-господарські плани повіто-

вої лікарняної каси у м. Новий Санч 

1933  -”- 

2897 Відомості про стан нерухомого майна повітової 

лікарняної каси у м. Новий Санч 

1933  -”- 

2898 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Новий Санч 

1933  -”- 

'2899 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Санч директором Глущаком Лука-

шем новопризначеному директорові Кауцькому 

Казимирові 

 

 

 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи повітової лікарняної каси у м. Новий Торг 

2900 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Торг. Статути 

1921  польська 

2901 Те ж зміну статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Новий Торг. Статути 

1923  -”- 

2902 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг та її відділення у м-ку Закопа-

не 

1923  -”- 

2903 Рішення міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту  повітової лікарняної каси у 

м. Новий Торг. Статути 

1924  -”- 

2904 Протокол засідання ради повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг. Копія 

1924  -”- 

2905 Справа про купівлю земельної ділянки повіто-

вою лікарняною касою у м. Новий Торг 

1924  -”- 

2906 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Новий Торг. Копії 

1925  -”- 

2907 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг 

1925  -”- 

2908 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Новий Торг 

1925  -”- 

2909 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг комісаром Марф'яком Едвар-

дом правлінню каси 

1925  -”- 

2910 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Новий Торг. Копії 

1926  -”- 

2911 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг 

1926  -”- 

2912 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Новий Торг. Статут 

1927  -”- 

2913 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Новий Торг. Копії 

1927  -”- 

2914 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг. Копії 

1927  -”- 

2915 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Новий Торг 

 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2916 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Но-

вий Торг з лікарями Добровольським Мартином і 

Вассерберґером Хаїмом 

1927  польська 

2917 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Новий Торг. Статут 

1928  -”- 

2918 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг. Копії 

1928  -”- 

2919 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Новий Торг з лікарями 

1928  -”- 

2920 Рішення про зміну штатного розкладу  повітової 

лікарняної каси у м. Новий Торг 

1928  -”- 

2921 Справа про звільнення з роботи лікаря відділення  

повітової лікарняної каси у м. Новий Торг у м-

ку Закопане Добровольського Мартина 

1928 -1929  -”- 

2922 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Новий Торг. Копії 

1929  -”- 

2923 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  відділення повітової лі-

карняної каси у м. Новий Торг у м-ку Закопане 

1929  -”- 

2924 Те ж 1930  -”- 

2925 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Новий Торг 

1930  -”- 

2926 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг комісаром Янсом Юзефом но-

вопризначеному комісарові Пузон Емілеві 

1930  -”- 

2927 Рішення про зміну регламенту для службовців  

повітової лікарняної каси у м. Новий Торг. Регла-

мент 

1931  -”- 

2928 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Новий Торг. 

Копії 

1931  -”- 

2929 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Новий Торг 

  -”- 

2930 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Новий Торг комісаром Пузоном Емілем 

новопризначеному комісарові Летечко Романові 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Олькуші 

2931 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Олькуші 

1922  -”- 

2932 Справа про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2933 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Копії  

1923  польська 

2934 Те ж правління 1923  -”- 

2935 Справа про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Статут 

1924  -”- 

2936 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Копії 

1924  -”- 

2937 Те ж правління 1924  -”- 

2938 Звіт ревізора Окружного управління страхування 

у м. Варшаві про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші 

1924  -”- 

2939 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Олькуші. Копії  

1925  -”- 

2940 Те ж ради та ревізійної комісії 1925  -”- 

2941 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Олькуші, ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1925  -”- 

2942 Статистичні відомості про кількість і характер 

хворіб застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Олькуші за 1925 р. 

1925 -1926  -”- 

2943 Звіти повітової лікарняної каси у м. Олькуші про 

надану допомогу годуючим матерям у 1925 р. 

1925 -1926  -”- 

2944 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Копії 

1926  -”- 

2945 Те ж правління 1926  -”- 

2946 Те ж третейської та ревізійної комісій 1926  -”- 

2947 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них осіб у повітовій лікарняній касі у м. Олькуші 

1926  -”- 

2948 Звіти повітової лікарняної каси у м. Олькуші про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

2949 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Олькуші 

1927  -”- 

2950 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Копії 

1927  -”- 

2951 Те ж правління 1927  -”- 

2952 Те ж ревізійної комісії 1927  -”- 

2953 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Статут 

1928  -”- 

2954 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Копії 

1928  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2955 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Олькуші. Копії 

1928  польська 

2956 Те ж ревізійної комісії 1928  -”- 

2957 Рішення про відміну постанов  повітової лікарня-

ної каси у м. Олькуші від 21 січня 1928 року 

1928  -”- 

2958 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші 

1928  -”- 

2959 Справа про купівлю земельної ділянки повіто-

вою лікарняною касою у м. Олькуші для 

будівництва приміщення каси 

1928  -”- 

2960 Справа про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Статут 

1929  -”- 

2961 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Олькуші. Копії  

1929  -”- 

2962 Те ж ревізійної комісії 1929  -”- 

2963 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Олькуші. Копії 

1929  -”- 

2964 Звіти повітової лікарняної каси у м. Олькуші про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

2965 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Олькуші 

1929  -”- 

2966 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Копії 

1930  -”- 

2967 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші 

1930  -”- 

2968 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Олькуші 

1930  -”- 

2969 Звіти повітової лікарняної каси у м. Олькуші про 

надану медичну допомогу застрахованим особам 

у ІІ-у піврічі 1930 р. 

1930  -”- 

2970 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Олькуші про призначення і звільнення 

службовців 

1930  -”- 

2971 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Олькуші та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Сосновець 

1931  -”- 

2972 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Олькуші. Статут 

1931  -”- 

2973 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Олькуші. Копії 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

2974 Звіт ревізійного комісара Тобольського Теодора 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Олькуші 

1931  польська 

2975 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Олькуші про 

надану медичну допомогу застрахованим особам 

1931  -”- 

2976 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Олькуші про зміну штатного розкладу каси 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Освєнцімі 

2977 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Статут 

1922  -”- 

2978 Те ж про зміну статуту  1923  -”- 

2979 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Копії  

1923  -”- 

2980 Те ж правління 1923  -”- 

2981 Те ж третейської комісії 1923  -”- 

2982 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Статут 

1924  -”- 

2983 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Копії 

1924  -”- 

2984 Те ж правління і третейської комісії 1924  -”- 

2985 Справа про проведення виборів до ради  повіто-

вої лікарняної каси у м. Освєнцімі 

1924  -”- 

2986 Протоколи засідань ради та ревізійної комісії 

повітової лікарняної каси у м. Освєнцімі. Копії  

1925  -”- 

2987 Те ж правління 1925  -”- 

2988 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Освєнцімі 

1925  -”- 

2989 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Статут 

1926  -”- 

2990 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Освєнцімі. Копії 

1926  -”- 

2991 Те ж ревізійної комісії 1926  -”- 

2992 Те ж ради та правління 1927  -”- 

2993 Те ж третейської та ревізійної комісій 1927  -”- 

2994 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Статути 

1928  -”- 

2995 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Освєнцімі 

1928  -”- 



№ 
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2996 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Копії 

1928  польська 

2997 Те ж правління 1928  -”- 

2998 Те ж третейської, дисциплінарної та ревізійної 

комісій 

1928  -”- 

2999 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Статут 

1929  -”- 

3000 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі 

1929  -”- 

3001 Регламент для лікарів  повітової лікарняної каси 

у м. Освєнцімі 

1929  -”- 

3002 Протоколи засідань ради та правління повітової 

лікарняної каси у м. Освєнцімі. Копії  

1929  -”- 

3003 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

3004 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі. Статут 

1930  -”- 

3005 Протоколи засідань ради, правління і третейської 

комісії  повітової лікарняної каси у м. Освєнцімі. 

Копії 

1930  -”- 

3006 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Освєнцімі. Копії 

1930  -”- 

3007 Справа про ліквідацію  повітової лікарняної каси 

у м. Освєнцімі і передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Бяла 

1931  -”- 

3008 Рішення про відмову затвердити регламент для 

службовців повітової лікарняної каси у м. Освєн-

цімі 

1931  -”- 

3009 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Освєнцімі. Копії 

1931  -”- 

3010 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Освєнцімі. Копії 

1931  -”- 

3011 Звіт ревізійного комісара і ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Освєнцімі 

1931  -”- 

3012 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Освєнцімі Ротечко Романом комісарові 

лікарняної каси у м. Кракові Колкевичу 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Островець 

3013 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Островець. Копії 

1925  -”- 

3014 Те ж. Копії 

 

1926  -”- 



№ 
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К-ть 
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Мова 
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3015 Протоколи засідань правління  повітової лікар-

няної каси у м. Островець. Копії 

1927  польська 

3016 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Островець 

1927  -”- 

3017 Трудова угода, укладена між правлінням  повіто-

вої лікарняної каси у м. Островець і головою Го-

ловного правління спілки фармацевтів Польщі. 

Копія 

1927  -”- 

3018 Справа про розгляд протесту правління  пові-

тової лікарняної каси у м. Островець на рішення 

Окружного правління страхування у м. Львові 

щодо відмови затвердити статут каси 

1928  -”- 

3019 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Островець. Копії 

1928  -”- 

3020 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Островець 

1928  -”- 

3021 Рішення про затвердження проекту будівництва 

господарських приміщень повітової лікарняної 

каси у м. Островець 

1928  -”- 

3022 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Островець 

1928  -”- 

3023 Регламент для технічного персоналу повітової 

лікарняної каси у м. Островець 

1929  -”- 

3024 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Островець. Копії 

1929  -”- 

3025 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Островець. Копії 

1929  -”- 

3026 Справа про будівництво приміщення лікарні  по-

вітової лікарняної каси у м. Островець 

1929  -”- 

3027 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Островець. Статут 

1930 -1931  -”- 

3028 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Островець. Копії 

1930  -”- 

3029 Звіти головного лікаря та ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Островець 

1930  -”- 

3030 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Островець. Проект його зміни 

1930  -”- 

3031 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Островець комісаром Мацґером Альфре-

дом новопризначеному комісарові Мазур Юзефу 

1930  -”- 
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док-тів 

3032 Справа про ліквідацію лікарняної каси у 

м. Вєжбнік і передачу її майна та діловодства 

лікарняній касі у м. Островець 

1931  польська 

3033 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Островець. Копії 

1931  -”- 

3034 Звіти ревізійного комісара про перевірку  повіто-

вої лікарняної каси у м. Островець 

1931  -”- 

3035 Те ж відділення островецької повітової лікарня-

ної каси у м. Вєжбнік про заборгованість застра-

хованих осіб з сплати членських внесків 

1931  -”- 

3036 Рішення на скарги застрахованих осіб у повітовій 

лікарняній касі у м. Островець щодо відмови 

виплатити їм допомогу 

1931  -”- 

3037 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Островець з правлінням спілки лікарів. Копія 

1931  -”- 

3038 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Островець 

1932  -”- 

3039 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Островець. Статути 

1932  -”- 

3040 Тимчасовий регламент для хворих  лікарняної ка-

си у м. Островець 

1932  -”- 

3041 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії  лікарняної каси у м. Островець 

1932  -”- 

3042 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Островець. Копії 

1932  -”- 

3043 Те ж директора лікарняної каси у м. Островець 1932  -”- 

3044 Звіт ревізора загальнодержавної Спілки лікарня-

них кас у м. Варшаві та ревізійного комісара про 

перевірку лікарняної каси у м. Островець 

1932  -”- 

3045 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Островець 

за І-е півріччя 1932 р. 

1932  -”- 

3046 Звіти лікарняної каси у м. Островець про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

3047 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Островець 

1932  -”- 

3048 Пропозиція лікарняної каси у м. Островець щодо 

складу третейської комісії 

1932  -”- 

3049 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Островець комісаром Рідлем Ґуставом 

новопризначеному комісарові Франковському 

Феліксові 

 

1932  -”- 
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3050 Справа про призначення Гелія Олександра на 

посаду головного лікаря лікарняної каси у 

м. Островець 

1932 -1933  польська 

3051 Рішення про призначення і звільнення службов-

ців лікарняної каси у м. Островець та листування 

з цього питання 

1932  -”- 

3052 Справа службовця лікарняної каси у м. Остро-

вець Ойжановського Михайла, звинуваченого у 

несумлінному виконанні службових обов'язків 

1932 -1933  -”- 

3053 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Островець 

1933  -”- 

3054 Регламенти для ради лікарів і службовців 

лікарняної каси у м. Островець 

1933  -”- 

3055 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Островець. Копії 

1933  -”- 

3056 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Островець. Копії 

1933  -”- 

3057 Те ж директора лікарняної каси у м. Островець 1933  -”- 

3058 Звіти ревізійного комісара та ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку 

лікарняної каси у м. Островець 

1933  -”- 

3059 Звіти лікарняної каси у м. Островець про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

3060 Рішення на скарги осіб у лікарняній касі у 

м. Островець у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 

3061 Списки службовців лікарняної каси у 

м. Островець 

1933  -”- 

3062 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Островець комісаром Франковським Феліксом 

новопризначеному комісарові Гельбрехту Юзефу 

1933  -”- 

3063 Рішення про призначення та звільнення службов-

ців лікарняної каси у м. Островець та листування 

з цього питання 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Перемишлі 

3064 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Статут 

1921  -”- 

3065 Справа про проведення виборів до ради  повіто-

вої лікарняної каси у м. Перемишлі 

1921  -”- 

3066 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі. Статут 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3067 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Статути 

1923  польська 

3068 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Копії 

1923  -”- 

3069 Те ж правління 1923  -”- 

3070 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Статути 

1924  -”- 

3071 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Копії 

1924  -”- 

3072 Те ж правління 1924  -”- 

3073 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі 

1924  -”- 

3074 Квартальні звіти повітового лікаря у м. Пере-

мишлі про перевірку лікувальної роботи  

лікарняної каси 

1924  -”- 

3075 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1924  -”- 

3076 Угода повітової лікарняної каси у м. Перемишлі з 

Таубенфельдами Германом і Еммою про купівлю 

будинку з прилеглою до нього земельною ділян-

кою 

1924  -”- 

3077 Квартальний звіт повітового лікаря про пере-

вірку лікувальної роботи повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі за ІV-й квартал 1925 р. 

1925 -1926  -”- 

3078 Те ж за 1926 р. 1926  -”- 

3079 Справа про організацію третейської комісії для 

вирішення спірних питань з лікарями повітової 

лікарняної каси у м. Перемишлі 

1927  -”- 

3080 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1927  -”- 

3081 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Перемишлі. Копії 

1927  -”- 

3082 Щомісячні звіти комісара повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі про свою роботу 

1927  -”- 

3083 Звіти головного лікаря повітової лікарняної каси 

у м. Перемишлі про роботу лікарів 

1927  -”- 

3084 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі 

1927  -”- 

3085 Фінансові звіти повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3086 Рішення про призначення членів третейської 

комісії повітової лікарняної каси у м. Перемишлі 

1927  польська 

3087 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Перемишлі про призначення і звільнення 

службовців каси 

1927  -”- 

3088 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Статут 

1928  -”- 

3089 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі 

1928  -”- 

3090 Те ж для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1928  -”- 

3091 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Перемишлі. Копії 

1928  -”- 

3092 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Перемишлі. Копії 

1928  -”- 

3093 Звіти ревізорів про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Перемишлі за 1928 р. 

1928 -1929  -”- 

3094 Рішення на скаргу застрахованого у повітовій лі-

карняній касі у м. Перемишлі Штейнера Роберта 

у зв'язку з відмовою виплатити йому допомогу 

1928  -”- 

3095 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Перемишлі 

1928  -”- 

3096 Рішення про призначення Белюха Юзефа на по-

саду заступника комісара повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі 

1928  -”- 

3097 Протокол засідання третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Перемишлі. Копія 

1929  -”- 

3098 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Перемишлі. Копії 

1929  -”- 

3099 Звіти комісара повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі про діяльність 

1929  -”- 

3100 Те ж ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі 

1929  -”- 

3101 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі з лікарями 

1929  -”- 

3102 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі із зазначенням їх заробітної плати 

1929  -”- 

3103 Справа про передачу справ повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі комісакром Белюхом Юзе-

фом новопризначеному комісарові Цінсу 

Генрикові 

1929  -”- 



№ 
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дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 
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3104 Рішення судових органів щодо суперечки між 

повітовою лікарняною касою у м. Перемишлі та 

її службовцем Бєлєц Станіславою 

1929  польська 

3105 Те ж на скаргу бухгалтера повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі Гучко Антонія у зв'язку з 

незаконним звільненням з роботи 

1929  -”- 

3106 Те ж про затвердження змін до статуту повітової 

лікарняної каси у м. Перемишлі. Статут 

1930  -”- 

3107 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Копії 

1930  -”- 

3108 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Проект 

1930  -”- 

3109 Звіти ревізора і головного лікаря окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Перемишлі 

1930  -”- 

3110 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Перемишлі у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу 

1930  -”- 

3111 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Перемишлі. Копія 

1930  -”- 

3112 Списки медичного персоналу повітової лікарня-

ної каси у м. Перемишлі із зазначенням їх заро-

бітної плати 

1930  -”- 

3113 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Перемишлі про призначення і звільнення 

службовців 

1930  -”- 

3114 Справа про організацію лікарні для душевно і 

нервовохворих осіб лікарняною касою у 

м. Перемишлі 

1931  -”- 

3115 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Перемишлі. Копії 

1931  -”- 

3116 Угода між повітовою лікарняною касою у м. Пе-

ремишлі та дирекцією місцевого Польського 

банку про страхування службовців банку 

1931  -”- 

3117 Звіти комісара та головного лікаря повітової лі-

карняної каси у м. Перемишлі про роботу лікарів 

1931  -”- 

3118 Те ж ревізорів про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Перемишлі 

1931  -”- 

3119 Те ж повітової лікарняної каси у м. Перемишлі 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

3120 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Пе-

ремишлі з юристконсультом Аксером Юзефом 

 

1931 -1932  -”- 
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3121 Справа про призначення і звільнення головного 

лікаря повітової лікарняної каси у м. Перемишлі 

Оллера Михайла 

1931 -1932  польська 

3122 Листування з повітовою лікарняної касою у 

м. Перемишлі про призначення і звільнення 

службовців 

1931  -”- 

3123 Те ж про зменшення заробітної плати лікарям. 

Трудові угоди. Відомості на виплату заробітної 

плати 

1931  -”- 

3124 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1932  -”- 

3125 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Перемишлі. Статути 

1932  -”- 

3126 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії відділення перемишльської лікарняної каси у 

м. Мостиська 

1932  -”- 

3127 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Пе-

ремишлі. Копії 

1932  -”- 

3128 Те ж директора лікарняної каси у м. Перемишлі. 

Копії, том І 

1932  -”- 

3129 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 

3130 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові та ревізійних комісарів про перевірку 

роботи лікарів відділення перемишльської лікар-

няної каси у м. Ярославі 

1932  -”- 

3131 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Перемишлі 1932  -”- 

3132 Звіти лікарняної каси у м. Перемишлі та її відді-

лення у м. Ярославі про надану медичну допо-

могу застрахованим особам і їх родинам 

1932  -”- 

3133 Звіти лікарняної каси у м. Перемишлі про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

3134 Те ж лікарняної каси у м. Перемишлі про наяв-

ність нерухомого майна 

1932  -”- 

3135 Прейскурант винагороди лікарів лікарняної каси 

у м. Перемишлі 

1932  -”- 

3136 Листування з повітовою лікарняної касою у 

м. Перемишлі про надання позики на органі-

зацію каси взаємодопомоги. Регламент 

1932  -”- 

3137 Те ж про порядок сплати заборгованості 

магістратом м. Ярослава на користь каси 

1932  -”- 

3138 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та лікарняною касою у м. Перемишлі про 

розгляд скарги Кравця Юзефа на роботу лікарів  

1932  -”- 
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3139 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Перемишлі у зв'язку з відмовою вип-

латити їм допомогу. Листування з цього питання 

1932  польська 

3140 Листування з лікарняною касою у м. Перемишлі 

щодо розгляду скарги графа Стадницького Ста-

ніслава у зв'язку з неправильним нарахуванням 

членських внесків 

1932  -”- 

3141 Штатний розклад лікарняної каси у м. Перемиш-

лі. Списки службовців 

1932  -”- 

3142 Пропозиція лікарняної каси у м. Перемишлі 

щодо персонального складу тимчасової третейсь-

кої комісії. Листування з цього питання 

1932  -”- 

3143 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Пе-

ремишлі комісаром Цінсом Генриком комісарові 

Піляжу Казимирові 

1932  -”- 

3144 Справа про призначення Цінса Генрика на по-

саду директора лікарняної каси у м. Перемишлі 

1932  -”- 

3145 Справа про призначення Слонецького Михайла 

на посаду головного лікаря лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1932  -”- 

3146 Листування з лікарняною касою у м. Перемишлі 

про призначення і звільнення службовців 

  -”- 

3147 Рішення судових органів у справі суперечки лі-

карняної каси у м. Перемишлі з службовцем Ко-

ном Леоном. Листування з цього питання 

1932  -”- 

3148 Справа про розгляд скарги службовця лікарняної 

каси у м. Перемишлі Блюха Юзефа у зв'язку з не-

законним звільненням з роботи 

1923 -1933  -”- 

3149 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Перемишлі 

1933  -”- 

3150 Схема організації лікування застрахованих осіб у 

лікарняній касі у м. Перемишлі 

1933  -”- 

3151 Рішення про затвердження регламенту для 

службовців лікарняної каси у м. Перемишлі. 

Регламент 

1933  -”- 

3152 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки та лікарняною касою у м. Перемишлі про 

організацію туберкульозного диспансера 

1933  -”- 

3153 Протоколи засідань ревізійної комісії лікарняної 

каси у м. Перемишлі. Копії 

1933  -”- 

3154 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Перемишлі. Копії 

 

1933  -”- 
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3155 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Перемишлі. Копії, том І 

1933  польська 

3156 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

3157 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

лікарняною касою у м. Перемишлі 

1933  -”- 

3158 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Варшаві про перевірку аптеки та лікарів-сто-

матологів лікарняної каси у м. Перемишлі 

1933  -”- 

3159 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Перемишлі 1933  -”- 

3160 Звіти лікарняної каси у м. Перемишлі про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

3161 Те ж директора лікарняної каси у м. Перемишлі 

про наявність нерухомого майна 

1933  -”- 

3162 Справа про розгляд скарги застрахованого у лі-

карняній касі у м. Перемишлі Глоговського Анто-

нія на роботу лікаря-стоматолога Каца Якова 

1933  -”- 

3163 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Перемишлі щодо невиплати 

допомоги. Листування з цього питання 

1933  -”- 

3164 Те ж щодо неправильного нарахування членсь-

ких внесків. Листування з цього питання 

1933  -”- 

3165 Колективна трудова угода між лікарняною касою 

у м. Перемишлі та професійною спілкою лікарів. 

Копія 

1933  -”- 

3166 Штатний розклад лікарняної каси у м. Перемиш-

лі. Списки службовців і лікарів 

1933  -”- 

3167 Рішення про призначення тимчасової третейської 

комісії лікарняної каси у м. Перемишлі 

1933  -”- 

3168 Те ж про призначення Сяри Станіслава на посаду 

головного лікаря лікарняної каси у м. Пере-

мишлі. Трудова угода 

1933  -”- 

3169 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про звільнення Піляжа Казимира з посади комі-

сара лікарняної каси у м. Перемишлі 

1933  -”- 

3170 Листування з лікарняною касою у м. Перемишлі 

про призначення, переміщення і звільнення 

службовців та ін. персональні питання 

1933  -”- 

3171 Рішення про зменшення заробітної плати служ-

бовцям лікарняної каси у м. Перемишлі 

1933  -”- 

3172 План проведення практики для студентів-медиків 

у лікарняній касі у м. Перемишлі 

 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи повітової лікарняної каси у м. Пільзно 

3173 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Пільзно. Копії 

1923  польська 

3174 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Пільзно 

1923  -”- 

3175 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Пільзно. Статут 

1924  -”- 

3176 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Пільзно. Копії 

1924  -”- 

3177 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Пільзно 

1926 -1927  -”- 

3178 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Пільзно 

1926  -”- 

3179 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Пільзно комісаром Печираком Романом 

правлінню повітової лікарняної каси у м. Тарнові 

1926  -”- 

3180 Протоколи засідань ради повітової лі-карняної 

каси у м. Пільзно. Копії 

1927  -”- 

3181 Те ж правління 1927  -”- 

3182 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Пільзно правлінням повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові новообраному правлінню 

1927  -”- 

3183 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Пільзно. Копії 

1928  -”- 

3184 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Пільзно 

1928  -”- 

3185 Листування з Окружною спілкою лікарняних кас 

у м. Кракові та повітовою лікарняною касою у 

м. Пільзно у персональній справі службовця 

Когутинського Владислава 

1928  -”- 

3186 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Пільзно. Копії 

1929  -”- 

3187 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Пільзно 

1929  -”- 

3188 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Пільзно 

1929  -”- 

3189 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Пільзно. Копії 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3190 Звіт повітової лікарняної каси у м. Пільзно про 

проведення виборів членів правління каси. Спи-

сок обраних 

1930  польська 

3191 Те ж ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Пільзно 

1930  -”- 

3192 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Пільзно 

1930  -”- 

3193 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Пільзно. Копії 

1931  -”- 

3194 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Пільзно 

1931  -”- 

3195 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Пільзно правлінням каси комісарові 

Піляжу Янові 

1931  -”- 

3196 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Пільзно та передачу її майна і діловодства 

лі-карняній касі у м. Тарнові 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Піньчові 

3197 Рішення Міністерства праці і громадської опіки про 
відкриття повітової лікарняної каси у м. Піньчові 

1925  -”- 

3198 Те ж затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Піньчові 

1926  -”- 

3199 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Піньчові. Копії 

1926  -”- 

3200 Те ж  1927  -”- 

3201 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Піньчові Клеменсевичем Зигмундом ко-

місарові Штуклю Ришардові 

1927  -”- 

3202 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Піньчові. Копії 

1928  -”- 

3203 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові та державного контролера про пере-

вірку повітової лікарняної каси у м. Піньчові 

1928  -”- 

3204 Щтатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Піньчові 

1928  -”- 

3205 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Піньчові. Статут 

1929  -”- 

3206 Протокол засідання третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Піньчові. Копія 

1929  -”- 

3207 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Піньчові. Копії 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3208 Справа про будівництво приміщення  повітової 

лікарняної каси у м. Піньчові 

1929 -1930  польська 

3209 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Піньчові 

1929  -”- 

3210 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Піньчові 

1929  -”- 

3211 Протоколи засідань третейської та ревізійної ко-

місій повітової лікарняної каси у м. Піньчові. 

Копії 

1930  -”- 

3212 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Піньчові. Копії 

1930  -”- 

3213 Звіти ревізійного комісара про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Піньчові 

1931  -”- 

3214 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Піньчові та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Кєльце 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Підгайці 

3215 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Підгайці. Статут 

1922  -”- 

3216 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці. Статут 

1923  -”- 

3217 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Підгайці 

1923  -”- 

3218 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці. Копії 

1923  -”- 

3219 Те ж правління 1923  -”- 

3220 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці. Статут 

1924  -”- 

3221 Регламент для лікарів і хворих  повітової лікар-

няної каси у м. Підгайці 

1924  -”- 

3222 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці. Копії 

1924  -”- 

3223 Те ж правління 1924  -”- 

3224 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці 

1925  -”- 

3225 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Підгайці. Копії 

1925  -”- 

3226 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Підгайці 

1925  -”- 

3227 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці та доповнення до нього 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3228 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Підгайці. Копії 

1926  польська 

3229 Те ж 1927  -”- 

3230 Те ж правління 1928  -”- 

3231 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Підгайці 

1929  -”- 

3232 Протоколи засідань ради і третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Підгайці. Копії  

1929  -”- 

3233 Те ж правління 1929  -”- 

3234 Те ж 1930  -”- 

3235 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Підгайці. Статут 

1931  -”- 

3236 Те ж про зміну регламенту для службовців пові-

тової лікарняної каси у м. Підгайці. Регламент 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Переворську 

3237 Справа про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Переворську. Статути 

1923  -”- 

3238 Фінансовий звіт  повітової лікарняної каси у 

м. Переворську 

1923  -”- 

3239 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Переворську. Статути 

1924  -”- 

3240 Протоколи засідань ради, правління і третейської 

комісії  повітової лікарняної каси у м. Перевор-

ську. Копії 

1924  -”- 

3241 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Переворську 

1924  -”- 

3242 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи у повітовій лікарняній касі у 

м. Переворську 

1924  -”- 

3243 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Переворську. Копії 

1925  -”- 

3244 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи у повітовій лікарняній касі у 

м. Переворську 

1925  -”- 

3245 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Переворську. Список службовців 

1925  -”- 

3246 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Переворську. Копії 

1926  -”- 

3247 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи у повітовій лікарняній касі у 

м. Переворську 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3248 Звіти повітової лікарняної каси у м. Переворську 

про надану допомогу годуючим матерям у 1926 р 

1926 -1927  польська 

3249 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Переворську. Копії 

1927  -”- 

3250 Те ж правління 1927  -”- 

3251 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Переворську 

1927  -”- 

3252 Те ж повітової лікарняної каси у м. Переворську 

про надану допомогу годуючим матерям у 1927 р 

1927 -1928  -”- 

3253 Рішення про призначення Мочинського Яна на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Переворську 

1927  -”- 

3254 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Переворську. Копії 

1928  -”- 

3255 Те ж правління 1928  -”- 

3256 Оголошення повітової лікарняної каси у м. Пере-

ворську про проведення виборів до ради каси 

1928  -”- 

3257 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Переворську 

1929  -”- 

3258 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Переворську. Копії 

1929  -”- 

3259 Те ж правління 1929  -”- 

3260 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Переворську 

1929  -”- 

3261 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Переворську. Копії 

1930  -”- 

3262 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Переворську 

1930  -”- 

3263 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Переворську. Копії 

1931  -”- 

3264 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Переворську 

1931  -”- 

3265 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Переворську і передачу її майна і 

діловодства лікарняній касі у м. Ряшеві 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у  м. Рава Руська 

3266 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у  

м. Рава Руська. Статут 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3267 Протокол засідання правління  повітової лікарня-

ної каси у  м. Рава Руська. Копія 

1922  польська 

3268 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у  м. Рава Руська. Статути 

1923  -”- 

3269 Протоколи засідання ради  повітової лікарняної 

каси у  м. Рава Руська. Копії 

1923  -”- 

3270 Те ж правління 1923  -”- 

3271 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Рава Руська. Статути 

1924  -”- 

3272 Регламенти для хворих повітової лікарняної каси 

у м. Рава Руська 

1924  -”- 

3273 Протокол засідання правління повітової лікарня-

ної каси у  м. Рава Руська. Копія 

1924  -”- 

3274 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Рава Руська 

1924  -”- 

3275 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у  м. Рава Руська. Копії 

1925  -”- 

3276 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у  м. Рава Руська 

1925  -”- 

3277 Штатний розклад повітової лікарняної каси у  

м. Рава Руська 

1925  -”- 

3278 Протоколи засідання ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Рава Руська. Копії  

1926  -”- 

3279 Те ж 1927  -”- 

3280 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у  м. Рава Руська 

1927 -1929  -”- 

3281 Угода повітової лікарняної каси у м. Рава Руська 

та землевласницею Бабінською Йоанною-Марією 

про обмін земельними ділянками. Проект 

1927  -”- 

3282 Протоколи засідання правління повітової 

лікарняної каси у  м. Рава Руська. Копії 

1928  -”- 

3283 Те ж ревізійної комісії 1928  -”- 

3284 Протоколи розпоряджень комісара повітової лі-

карняної каси у м. Рава Руська 

1928  -”- 

3285 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у  

м. Рава Руська комісаром Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Львові 

1928  -”- 

3286 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Рава Руська комісаром Лєсовським голові 

правління Холоневському Томашеві 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3287 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Рава Руська. Статути 

1929  польська 

3288 Протоколи засідання правління повітової 

лікарняної каси у  м. Рава Руська. Копії 

1929  -”- 

3289 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

3290 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у  м. Рава Руська. Копії 

1929  -”- 

3291 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Рава Руська 

1930  -”- 

3292 Звіт головного лікаря Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові про перевірку роботи лікарів  

повітової лікарняної каси у  м. Рава Руська 

1930  -”- 

3293 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Жовкві та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Рава Руська 

1931  -”- 

3294 Звіт ревізійного комісара про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Рава Руська 

1931  -”- 

3295 Звіти  повітової лікарняної каси у  м. Рава Руська 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

3296 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у  

м. Рава Руська. Статути 

1932  -”- 

3297 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Рава Руська. Копія. Про-

позиції щодо складу комісії 

1932  -”- 

3298 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Ра-

ва Руська. Копії 

1932  -”- 

3299 Звіти ревізійного комісара і ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Львові про перевірку 

лікарняної каси у м. Рава Руська 

1932  -”- 

3300 Те ж лікарняної каси у м. Рава Руська про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

3301 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Рава Руська у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1932  -”- 

3302 Трудова угода лікарняної каси у м. Рава Руська з 

головним лікарем Косовським Мечиславом 

1932  -”- 

3303 Список службовців лікарняної каси у м. Рава 

Руська 

1932  -”- 

3304 Протокол передачі справ лікарняної каси у м. Ра-

ва Руська комісаром Грубером Марцелієм ново-

призначеному комісарові Биковському Олек-

сандрові 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3305 Справа про призначення Грубера Марцелія на 

посаду директора лікарняної каси у м. Рава 

Руська 

1932  польська 

3306 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Рава Руська 

1933  -”- 

3307 Протокол засідання ревізійної комісії лікарняної 

каси у  м. Рава Руська 

1933  -”- 

3308 Розпорядження комісара лікарняної каси у  

м. Рава Руська. Копії 

1933  -”- 

3309 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

у порівнянні з оборотом основних внесків  лікар-

няної каси у  м. Рава Руська 

1933  -”- 

3310 Звіти ревізійного комісара і ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Львові про перевірку  

лікарняної каси у  м. Рава Руська 

1933  -”- 

3311 Те ж лікарняної каси у м. Рава Руська про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

3312 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Рава Руська у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 

3313 Бюджети лікарняної каси у м. Рава Руська на 

січень-лютий 1933 р. Проекти 

1933  -”- 

3314 Список службовців лікарняної каси у м. Рава 

Руська 

1933  -”- 

3315 Протоколи передачі справ лікарняної каси у 

м. Рава Руська комісаром Биковським Олександ-

ром новопризначеному комісарові Нєцу Євгенію 

1933  -”- 

3316 Те ж комісаром Нєцем Євгеном новопризна-

ченому комісарові Бєліку Мечиславові 

1933  -”- 

3317 Те ж комісаром Бєліком Мечиславом новопризна-

ченому комісарові Каліновському Едвардові 

1933  -”- 

3318 Оголошення конкурсу на посаду головного 

лікаря у м. Рава Руська. Розпорядження комісара 

каси про призначення на цю посаду Стензля 

Рудольфа 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Радомско 

3319 Розпорядження Міністерства праці і громадської 

опіки про затвердження статуту повітової 

лікарняної каси у  м. Радомско. Статут 

1923  -”- 

3320 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Ра-

домско з спілкою лікарів Ченстоховського округу. 

Копія 

 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3321 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у  м. Радомско. Копії 

1924  польська 

3322 Справа про проведення виборів до ради повіто-

вої лікарняної каси у  м. Радомско 

1924  -”- 

3323 Рішення про зміну статуту для хворих  повітової 

лікарняної каси у  м. Радомско. Регламент 

1926  -”- 

3324 Справа про порядок страхування сільськогоспо-

дарських і лісових робітників у повітовій 

лікарняній касі у м. Радрмско 

1926  -”- 

3325 Звіт ревізора Окружного управління страхування 

у м. Варшаві про перевірку  повітової лікарняної 

каси у  м. Радомско 

1926  -”- 

3326 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них у повітовій лікарняній касі у м. Радомско 

1926  -”- 

3327 Звіти повітової лікарняної каси у м. Радомско 

про надану допомогу годуючим матерям у ІІ-у 

півріччі 1926 р. 

1926  -”- 

3328 Списки застрахованих осіб у повітовій лікар-

няній касі у м. Радомско, які отримали медичну 

допомогу 

1926  -”- 

3329 Справа про суперечку повітової лікарняної каси 

у м. Радомско з Спілкою лікарів Луцького округу 

1926  -”- 

3330 Те ж про звільнення з роботи головного лікаря  

повітової лікарняної каси у м. Радомско Регана 

Зигмунда 

1926 -1927  -”- 

3331 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у  м. Радомско. Статут 

1927  -”- 

3332 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у  м. Радомско. Копії 

1927  -”- 

3333 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у  

м. Радомско ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Лодзі 

1927  -”- 

3334 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м.  Радомско на діяльність каси 

1927  -”- 

3335 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у  м. Радомско. Копії 

1928  -”- 

3336 Оголошення про проведення виборів членів пра-

вління повітової лікарняної каси у м. Радомско 

1928  -”- 

3337 Звіт ревізора Окружного управління страхування 

у м. Варшаві про перевірку  повітової лікарняної 

каси у  м. Радомско 

 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3338 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Радомско. Копії 

1929  польська 

3339 Те ж. Копії 1930  -”- 

3340 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у  м. Радомско. Статут 

1931  -”- 

3341 Звіти ревізійного комісара про перевірку пові-

тової лікарняної каси у  м. Радомско 

1931  -”- 

3342 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Радомско і передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Ченстохова 

1931  -”- 

3343 Штатний розклад повітової лікарняної каси у  

м. Радомско 

б/д  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Рогатині 

3344 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Рогатині. Статут 

1921  -”- 

3345 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині за ІV-й квартал 1921 р. 

1921  -”- 

3346 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині 

1922  -”- 

3347 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Рога-

тині про роботу 

1922  -”- 

3348 Фінансовий звіт  повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині 

1922  -”- 

3349 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Рогатині 

1923  -”- 

3350 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Рогатині. Копії 

1923  -”- 

3351 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Рогатині за 1923 р. 

1923 -1924  -”- 

3352 Справа про призначення Душинського Кароля на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині 

1923  -”- 

3353 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Рогатині. Статути 

1924  -”- 

3354 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Рогатині. Копії 

1925  -”- 

3355 Оголошення про проведення виборів до ради  

повітової лікарняної каси у м. Рогатині 

 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3356 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Рогатині 

1925  польська 

3357 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині 

1925  -”- 

3358 Протоколи засідань правління  повітової лікар-

няної каси у м. Рогатині 

1926  -”- 

3359 Рішення про відміну постанови правління пові-

тової лікарняної каси у м. Рогатині від 26 лютого 

1926 року 

1926  -”- 

3360 Те ж про зміну статуту  повітової лікарняної каси 

у м. Рогатині. Статут 

1927  -”- 

3361 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Рогатині. Копії 

1927  -”- 

3362 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Рогатині 

1927  -”- 

3363 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Рогатині. Копії 

1928  -”- 

3364 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині з Бляхарським Станіславом 

1928  -”- 

3365 Регламент для головного лікаря  повітової лікар-

няної каси у м. Рогатині 

1929  -”- 

3366 Протоколи засідань правління  повітової лікар-

няної каси у м. Рогатині. Копії 

1929  -”- 

3367 Звернення до Міністра праці і громадської опіки 

та протест українських депутатів Сейму на 

рішення правління повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині щодо анулювання списку кандидатів 

до ради каси 

1929  -”- 

3368 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Рогатині. Копія 

1929  -”- 

3369 Статистичні відомості про кількість застрахо-

ваних у повітовій лікарняній касі у м. Рогатині 

1929  -”- 

3370 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Рогатині. Копії 

1930  -”- 

3371 Звіт ревізійного комісара про перевірку  пові-

тової лікарняної каси у м. Рогатині 

1930  -”- 

3372 Списки службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Рогатині 

 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3373 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Рогатині та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Станіславові 

1931  польська 

Документи повітової лікарняної каси у м. Самборі 

3374 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Самборі. Копії 

1922  -”- 

3375 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Самборі. Статути 

1923  -”- 

3376 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Самборі. Копії 

1923  -”- 

3377 Те ж правління 1923  -”- 

3378 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Самборі. Статути 

1924  -”- 

3379 Рішення про затвердження регламенту для 

хворих  повітової лікарняної каси у м. Самборі 

  -”- 

3380 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Самборі. Копії 

1924  -”- 

3381 Те ж 1925  -”- 

3382 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікарської роботи повітової лікарняної каси у 

м. Самборі 

1925  -”- 

3383 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Самборі. Копії 

1926  -”- 

3384 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Самборі 

1926  -”- 

3385 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікарської роботи повітової лікарняної каси у 

м. Самборі 

1926  -”- 

3386 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Самборі. Копії 

1927  -”- 

3387 Те ж  1928  -”- 

3388 Те ж ради і третейської комісії 1929  -”- 

3389 Те ж правління 1929  -”- 

3390 Звіт ревізора про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Самборі 

1929  -”- 

3391 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Самборі 

1930  -”- 

3392 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Самборі. Копії 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3393 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Самборі. Копії 

1930  польська 

3394 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку роботи лікарів повітової 

лікарняної каси у м. Самборі 

1930  -”- 

3395 Пропозиція повітової лікарняної каси у м. Сам-

борі щодо особового складу третейської комісії 

1930  -”- 

3396 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Самборі. Статут 

1931  -”- 

3397 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Самборі 

1931  -”- 

3398 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Самборі. Копії 

1931  -”- 

3399 Звіти комісара і ревізора Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Львові про перевірку повітової лі-

карняної каси у м. Самборі 

1931  -”- 

3400 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Самборі та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Дрогобичі 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Сандомирі 

3401 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Сандомирі. Статут 

1924  -”- 

3402 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Сандомирі 

1924  -”- 

3403 Регламент для хворих  повітової лікарняної каси 

у м. Сандомирі 

1925  -”- 

3404 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Сандомирі. Копії 

1925  -”- 

3405 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі. Копії 

1926  -”- 

3406 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі. Копії 

1926  -”- 

3407 Справа про взаєморозрахунки повітових лікарня-

них касах у мм. Сандорирі та Тарнобжезі 

1926  -”- 

3408 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Сандомирі. Копії 

1927  -”- 

3409 Рішення про відміну постанов правління  повіто-

вої лікарняної каси у м. Сандомирі 

1927  -”- 

3410 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Сандомирі 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3411 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Сандомирі 

1928  польська 

3412 Протоколи загальних зборів ради повітової 

лікарняної каси у м. Сандомирі. Копії  

1928  -”- 

3413 Те ж засідань правління 1928  -”- 

3414 Справа про розпуск правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Сандомирі та призначення комісара 

1928  -”- 

3415 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Сандомирі. Копії 

1928  -”- 

3416 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про первірку повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі 

1928  -”- 

3417 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Сандомирі 

1928  -”- 

3418 Справа про звільнення з роботи комісара повіто-

вої лікарняної каси у м. Сандомирі Кауцького Ка-

зимира і призначення на посаду комісара каси 

Табора Юзефа 

1928  -”- 

3419 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Сандомирі. Копії 

1929  -”- 

3420 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

3421 Оголошення про проведення виборів до ради  по-

вітової лікарняної каси у м. Сандомирі 

1929  -”- 

3422 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі. Статут 

1930  -”- 

3423 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі. Копії 

1930  -”- 

3424 Те ж правління 1930  -”- 

3425 Справа про розпуск керівного складу повітової 

лікарняної каси у м. Сандомирі та призначення 

комісара 

1930  -”- 

3426 Прейскурант на надання медичної допомоги 

застрахованим особам у повітовій лікарняній касі 

у м. Сандомирі 

1930  -”- 

3427 Рішення про зміну статату повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі. Статут 

1931  -”- 

3428 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сандомирі. Копії 

1931  -”- 

3429 Звіт ревізійного комісара і лікаря окружної спіл-

ки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Сандомирі 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3430 Справа про ліквідацію  повітової лікарняної каси 

у м. Сандомирі та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Островець 

1931  польська 

Документи повітової лікарняної каси у м. Сяноку  

3431 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сяноку. Копії 

1922  -”- 

3432 Те ж правління 1922  -”- 

3433 Справа про розгляд скарги службовця повітової 

лікарняної каси у м. Сяноку Хом'яка Юзефа за 

незаконне звільнення з роботи 

1922 -1925  -”- 

3434 Дисциплінарна справа службовців повітової лі-

карняної каси у м. Сяноку Левицького і Хом'яка, 

звинувачених у зловживанні службовим станови-

щем 

1922 -1925  -”- 

3435 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сяноку. Копії 

1923  -”- 

3436 Те ж правління 1923  -”- 

3437 Те ж ради 1924  -”- 

3438 Те ж правління 1924  -”- 

3439 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Сяноку ревізором Окружного управління стра-

хування і Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові 

1924  -”- 

3440 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Сяноку. Копії 

1925  -”- 

3441 Те ж ради 1926  -”- 

3442 Те ж правління 1926  -”- 

3443 Те ж ради 1927  -”- 

3444 Те ж правління 1927  -”- 

3445 Рішення про відміну постанови правління  

повітової лікарняної каси у м. Сяноку 

1927  -”- 

3446 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сяноку. Копії 

1928  -”- 

3447 Те ж правління 1928  -”- 

3448 Те ж ревізійної комісії 1928  -”- 

3449 Справа про укладення угоди купівлі-продажу са-

диби між повітовою лікарняною касою у 

м. Сяноку та Кредитною касою міста 

1928  -”- 

3450 Справа про укладення трудової угоди між 

повітовою лікарняною касою у м. Сяноку та 

Спілкою лікарів 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3451 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Сяноку. Статут 

1929  польська 

3452 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Сяноку. Копії 

1929  -”- 

3453 Те ж ревізійної комісії 1929  -”- 

3454 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Сяноку. Копії 

1929  -”- 

3455 Те ж  1930  -”- 

3456 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Сяноку ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1930  -”- 

3457 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Сяноку. Копії 

1931  -”- 

3458 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Сяноку 

1931  -”- 

3459 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Сяноку та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Коросно 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Скалаті 

3460 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статату повітової лікарняної каси у 

м. Скалаті. Статут 

1922  -”- 

3461 Те ж 1923  -”- 

3462 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Скалаті. 

Копії 

1923  -”- 

3463 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Скалаті. Статут 

1924  -”- 

3464 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Скалаті. Копії 

1924  -”- 

3465 Те ж 1925  -”- 

3466 Те ж ревізійної комісії 1925  -”- 

3467 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Скалаті 

1925  -”- 

3468 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Скалаті. Копії 

1926  -”- 

3469 Те ж ревізійної комісії 1926  -”- 

3470 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Скалаті ревізійним комісаром 

1926  -”- 

3471 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Скалаті 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3472 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Скалаті. Копії 

1927  польська 

3473 Те ж ревізійної комісії 1927  -”- 

3474 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Скалаті 

1927  -”- 

3475 Протоколи засідань правління, третейської і реві-

зійної комісій повітової лікарняної каси у 

м. Скалаті. Копії  

1928  -”- 

3476 Те ж ради і правління 1929  -”- 

3477 Те ж третейської і ревізійної комісій 1929  -”- 

3478 Справа про проведення виборів членів правління 

повітової лікарняної каси у м. Скалаті. Список 

членів правління, третейської і ревізійної комісій 

1929  -”- 

3479 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Скалаті ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1929  -”- 

3480 Протоколи засідань ради, правління і третейської 

комісії повітової лікарняної каси у м. Скалаті. 

Копії 

1930  -”- 

3481 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Скалаті 

1930  -”- 

3482 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Скалаті. Статут 

1931  -”- 

3483 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Скалаті. Копії 

1931  -”- 

3484 Те ж третейської і ревізійної комісій 1931  -”- 

3485 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Скалаті правлінням каси новопризна-

ченому комісарові Мальському Юзефові 

1931  -”- 

3486 Списки керівного складу та службовців повітової 

лікарняної каси у м. Скалаті 

б/д  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Сколе 

3487 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб у 

повітовій лікарняній касі у м. Сколе на роботу 

лікарів 

1921 -1922  -”- 

3488 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Сколе. Статути 

1922  -”- 

3489 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Сколе. Копії 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3490 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Статути 

1923  польська 

3491 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Сколе. Копії 

1923  -”- 

3492 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Статути 

1924  -”- 

3493 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Копії 

1924  -”- 

3494 Те ж правління 1924  -”- 

3495 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Сколе директором Окружного управління 

страхування у м. Львові та інспектором 

Воєводського управління у м. Станіславові 

1924  -”- 

3496 Рішення про звільнення з роботи комісара  

повітової лікарняної каси у м. Сколе 

1924  -”- 

3497 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Сколе. Копії 

1925  -”- 

3498 Звіт ревізора Окружного управління страхування 

у м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Сколе 

1925  -”- 

3499 Звіти повітової лікарняної каси у м. Сколе про 

надану допомогу годуючим матерям у 1925 р. 

1925 -1926  -”- 

3500 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Копії 

1926  -”- 

3501 Те ж правління 1926  -”- 

3502 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Сколе про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

3503 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Сколе 

1926  -”- 

3504 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Статут 

1927  -”- 

3505 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Сколе. Копії 

1927  -”- 

3506 Звіт про діяльність  повітової лікарняної каси у 

м. Сколе 

1927  -”- 

3507 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Сколе ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1927  -”- 

3508 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Сколе про 

надану допомогу годуючим матерям у 1927 р. 

1927 -1928  -”- 

3509 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Сколе. Копії 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3510 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Сколе 

1928  польська 

3511 Звіти повітової лікарняної каси у м. Сколе про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

3512 Справа про будівництво амбулаторії  повітової лі-

карняної каси у м. Сколе. План будівництва 

1928  -”- 

3513 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Сколе 

1928  -”- 

3514 Те ж про зміну статуту  повітової лікарняної каси 

у м. Сколе. Статут 

1929  -”- 

3515 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Сколе 

1929  -”- 

3516 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Копії 

1929  -”- 

3517 Те ж правління 1929  -”- 

3518 Те ж третейської і ревізійної комісій 1929  -”- 

3519 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Сколе 

1929  -”- 

3520 Звіти повітової лікарняної каси у м. Сколе про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

3521 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб у 

повітовій лікарняній касі у м. Сколе на роботу лі-

карів 

1929  -”- 

3522 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Сколе 

1930  -”- 

3523 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Сколе. Копії 

1930  -”- 

3524 Те ж правління 1930  -”- 

3525 Те ж третейської і ревізійної комісій 1930  -”- 

3526 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Сколе 

1930  -”- 

3527 Звіти повітової лікарняної каси у м. Сколе про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

3528 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Сколе про будівництво приміщення її 

відділення у с. Синевідсько 

1930  -”- 

3529 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Сколе 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3530 Рішення про зміну регламенту для службовців 

повітової лікарняної каси у м. Сколе. Регламент 

1931  польська 

3531 Протоколи засідань правління  повітової 

лікарняної каси у м. Сколе. Копії 

1931  -”- 

3532 Те ж ради і третейської комісії 1931  -”- 

3533 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Сколе. Копії 

1931  -”- 

3534 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Сколе 

1931  -”- 

3535 Звіт про роботу тимчасової третейської комісії 

повітової лікарняної каси у м. Сколе 

1931  -”- 

3536 Те ж про надану допомогу годуючим матерям у І-

у півріччі 1931 р. 

1931  -”- 

3537 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Сколе 

1931  -”- 

3538 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Сколе правлінням каси новопризначеному 

комісарові Горському Казимирові 

1931  -”- 

3539 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Сколе та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Стрию 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Снятині 

3540 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Снятині 

1923  -”- 

3541 Звіт комісара повітової лікарняної каси у 

м. Снятині про свою діяльність 

1923  -”- 

3542 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Снятині. Статути 

1924  -”- 

3543 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Снятині 

1924  -”- 

3544 Те ж 1925  -”- 

3545 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Снятині з лікарями. Копії 

1925  -”- 

3546 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Снятині 

1925  -”- 

3547 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Снятині. Копії 

1926  -”- 

3548 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Снятині ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

 

1926  -”- 



№ 
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дати 

К-ть 
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Мова 
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3549 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Снятині 

1927  польська 

3550 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Снятині. Копії 

1927  -”- 

3551 Те ж  1928  -”- 

3552 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Снятині ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

1928  -”- 

3553 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Снятині. Статути 

1929  -”- 

3554 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Снятині. Копії 

1929  -”- 

3555 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Снятині 

1929  -”- 

3556 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Снятині з лікарями. Копії 

1929  -”- 

3557 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Снятині комісаром Мальським Юзефом 

новопризначеному комісарові Голембовському 

Станіславові 

1930  -”- 

3558 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Снятині. Статути 

1931  -”- 

3559 Протокол засідання тимчасової третейської 

комісії повітової лікарняної каси у м. Снятині. 
Копія 

1931  -”- 

3560 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Снятині. Копії 

1931  -”- 

3561 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Снятині ревізійними комісарами 

1931  -”- 

3562 Те ж про ліквідацію повітової лікарняної каси у 

м. Снятині та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Коломиї 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Сокалі 

3563 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Сокалі. Статут 

1922  -”- 

3564 Те ж. Статути 1923  -”- 

3565 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі. Статути 

1923  -”- 

3566 Звіти комісара повітової лікарняної каси у м. Со-

калі про перевірку каси 

1923  -”- 



№ 
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дати 

К-ть 
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Мова 

док-тів 

3567 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі. Статути 

1924  польська 

3568 Квартальний звіт повітового лікаря про пере-

вірку лікувальної роботи повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі 

1924  -”- 

3569 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі. Статут 

1925  -”- 

3570 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Сокалі. Копії 

1925  -”- 

3571 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Сокалі. Список службовців 

1925  -”- 

3572 Протокол засідання правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Сокалі. Копія 

1926  -”- 

3573 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Сокалі 

1926  -”- 

3574 Протокол засідання правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Сокалі. Копія 

1927  -”- 

3575 Регламент для головного лікаря повітової 

лікарняної каси у м. Сокалі 

1928  -”- 

3576 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Сокалі. Копії 

1928  -”- 

3577 Звіт ревізора про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі. Список службовців 

1928  -”- 

3578 Відомості повітової лікарняної каси у м. Сокалі 

про кількість застрахованих 

1928  -”- 

3579 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Сокалі. Копії 

1929  -”- 

3580 Звіт ревізора окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі 

1929  -”- 

3581 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Сокалі. Копії 

1930  -”- 

3582 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Сокалі. Копії 

1931  -”- 

3583 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сокалі. Копії 

1931  -”- 

3584 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Сокалі 

1931  -”- 

3585 Звітні відомості повітової лікарняної каси у 

м. Сокалі про взаємовідносини між касою та 

службовцями 

1931  -”- 



№ 
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дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 
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3586 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Сокалі та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Рава Руська 

1931  польська 

Документи повітової лікарняної касиу м. Сосновець 

3587 Звіт про організацію повітової лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1920  -”- 

3588 Те ж про діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1920  -”- 

3589 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1921  -”- 

3590 Те ж 1922  -”- 

3591 Протокол засідання правління повітової лікарня-

ної каси у м. Сосновець. Копія 

1922  -”- 

3592 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про призначення і звільнення службовців пові-

тової лікарняної каси у м. Сосновець 

1922  -”- 

3593 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Сосновець, том І 

1923  -”- 

3594 Те ж, том ІІ 1923  -”- 

3595 Те ж, том ІІІ і останній 1923  -”- 

3596 Те ж 1924  -”- 

3597 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сосновець. Копії 

1924  -”- 

3598 Справа про будівництво господарських примі-

щень повітової лікарняної каси у м. Сосновець. 

Кошторис 

1924 -1925  -”- 

3599 Рішення Окружного управління страхування у 

м. Варшаві про зміну статуту повітової 

лікарняної каси у м. Сосновець 

1926  -”- 

3600 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сосновець. Копії 

1926  -”- 

3601 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1927  -”- 

3602 Протоколи засідань правління і господарської ко-

місії повітової лікарняної каси у м. Сосновець. 

Копії 

1927  -”- 

3603 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сосновець, том І 

1927  -”- 

3604 Те ж, том ІІ і останній 

 

1927  -”- 
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3605 Звіт інспектора Окружного управління страху-

вання у м. Варшаві про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Сосновець. Структура каси. 

Список службовців 

1927  польська 

3606 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Сосновець. Копії, том І 

1928  -”- 

3607 Те ж, том ІІ 1928  -”- 

3608 Те ж, том ІІІ 1928  -”- 

3609 Те ж, том ІV і останній 1928  -”- 

3610 Протоколи засідань господарської комісії повіто-

вої лікарняної каси у м. Сосновець. Копії 

1928  -”- 

3611 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Сосновець 

1928  -”- 

3612 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Сосновець про купівлю земельних ділянок для 

будівництва центрального корпусу каси 

1928  -”- 

3613 Обіжники повітової лікарняної каси у м. Сосно-

вець. Копії 

1929  -”- 

3614 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Сосновець. Копії, том І 

1929  -”- 

3615 Те ж, том ІІ 1929  -”- 

3616 Те ж, том ІІІ і останній 1929  -”- 

3617 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку аптеки повітової 
лікарняної каси у м. Сосновець 

1929  -”- 

3618 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Сос-

новець про свою діяльність 

1929  -”- 

3619 Колективна трудова угода, укладена між повіто-

вою лікарняною касою у м. Сосновець і Спілкою 

лікарів Домбровського округу 

1929  -”- 

3620 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Сосновець із зазначенням їх посад і заробітної 

плати 

1929  -”- 

3621 Обіжники повітової лікарняної каси у м. Сосно-

вець. Копії, том І 

1930  -”- 

3622 Те ж, том ІІ і останній 1930  -”- 

3623 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Сосновець. Копії, том І 

1930  -”- 

3624 Те ж, том ІІ 1930  -”- 

3625 Те ж, том ІІІ і останній 1930  -”- 
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3626 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Сос-

новець про свою діяльність за І-е півріччя 1930 р. 

1930  польська 

3627 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Сосновець 

1930  -”- 

3628 Рішення про призначення і звільнення службов-

ців повітової лікарняної каси у м. Сосновець 

1930  -”- 

3629 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Сосновець. Статут 

1931  -”- 

3630 Обіжники повітової лікарняної каси у м. Сосно-

вець. Копії, том І 

1931  -”- 

3631 Те ж, том ІІ і останній 1931  -”- 

3632 Протоколи засідань господарської комісії  повіто-

вої лікарняної каси у м. Сосновець. Копії 

1931  -”- 

3633 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Сосновець. Копії, том І 

1931  -”- 

3634 Те ж, том ІІ і останній 1931  -”- 

3635 Звіти ревізійних комісарів і ревізора Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Кракові про перевірку 

повітової лікарняної каси у м. Сосновець 

1931  -”- 

3636 Те ж ревізійних комісарів повітової лікарняної 

каси у м. Сосновець про свою діяльність за 

січень - березень 1931 року 

1931  -”- 

3637 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1932  -”- 

3638 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Сосновець. Статут 

1932  -”- 

3639 Обіжники лікарняної каси у м. Сосновець за сі-

чень - травень 1932 року. Копії 

1932  -”- 

3640 Те ж за вересень - листопад 1932 року 1932  -”- 

3641 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Сосновець 

1932  -”- 

3642 Протоколи засідань господарської комісії  повіто-

вої лікарняної каси у м. Сосновець за січень 

1932 року. Копії 

1932  -”- 

3643 Те ж за лютий 1932 року 1932  -”- 

3644 Те ж за квітень 1932 року 1932  -”- 

3645 Те ж за травень - вересень 1932 року 1932  -”- 

3646 Те ж за жовтень - листопад 1932 року 1932  -”- 

3647 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Сосновець. Том І. Копії 

1932  -”- 

3648 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 
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3649 Звіти ревізійного комісара про перевірку лікарня-

ної каси у м. Сосновець 

1932  польська 

3650 Трудова угода лікарняної каси у м. Сосновець з 

лікарем Зеленаєм Юзефом. Копія 

1932 -1933  -”- 

3651 Списки службовців лікарняної каси у м. Сосно-

вець із зазначенням їх заробітної плати 

1932  -”- 

3652 Те ж лікарів і обслуговуючого персоналу ліку-

вальних закладів  лікарняної каси у м. Сосновець 

1932  -”- 

3653 Пропозиція лікарняної каси у м. Сосновець щодо 

персонального складу третейської комісії 

1932  -”- 

3654 Рішення про призначення Вонсовича Михайла на 

посаду директора лікарняної каси у м. Сосновець 

1932  -”- 

3655 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1933  -”- 

3656 Протоколи засідань ревізійної комісії повітової 

лікарняної каси у м. Сосновець. Копії 

1933  -”- 

3657 Те ж тимчасової третейської комісії 1933  -”- 

3658 Те ж господарської комісії, том І 1933  -”- 

3659 Те ж, том ІІ 1933  -”- 

3660 Те ж, том ІІІ і останній 1933  -”- 

3661 Обіжники лікарняної каси у м. Сосновець. Том І 1933  -”- 

3662 Те ж, том ІІ 1933  -”- 

3663 Те ж, том ІІІ і останній 1933  -”- 

3664 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Сосновець. Копії, том І 

1933  -”- 

3665 Те ж, том ІІ 1933  -”- 

3666 Те ж, том ІІІ і останній 1933  -”- 

3667 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у 

м. Сосновець 

1933  -”- 

3668 Фінансові плани лікарняної каси у м. Сосновець 1933  -”- 

3669 Звіти лікарняної каси у м. Сосновець про 

прибутки і витрати 

1933  -”- 

3670 Те ж про надані лікарські консультації 

безробітним 

1933  -”- 

3671 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 1933  -”- 

3672 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

на скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Сосновець у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 
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3673 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Сосновець комісаром Валігурським Станісла-

вом новопризначеному комісарові Загродзькому 

Юзефові. Копія 

1933  польська 

3674 Те ж директором Вонсовичем Михайлом ново-

призначеному директорові Госевському Віктору 

1933  -”- 

3675 Рішення про зменшення заробітної плати служ-

бовцям лікарняної каси у м. Сосновець 

1933  -”- 

3676 Листування з лікарняною касою у м. Сосоновець 

з персональних питань службовців. Список осо-

бового складу, том І 

1933  -”- 

3677 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Станіславові 

3678 Рішення про призначення Коханського Стані-

слава на посаду директора повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові 

1920 -1922  -”- 

3679 Протоколи засідань ради повітової лікарняної ка-

си у м. Станіславові. Копії 

1921  -”- 

3680 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Станіславові. Статут 

1922  -”- 

3681 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Стані-

славові. Копії 

1922  -”- 

3682 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові. Статути 

1923  -”- 

3683 Протоколи засідань ради повітової лікарняної ка-

си у м. Станіславові. Копії 

1923  -”- 

3684 Те ж правління 1923  -”- 

3685 Листування повітової лікарняної каси у м. Ста-

ніславові з Міністерством праці і громадської 

опіки про винагороду праці робітників 

1923  -”- 

3686 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові. Статут 

1924  -”- 

3687 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Станіславові. Копії 

1924  -”- 

3688 Те ж  1925  -”- 

3689 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові 

1925  -”- 

3690 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Станіславові. Список службовців 

1925  -”- 
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3691 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Станіславові. Копії 

1926  польська 

3692 Звіти повітової лікарняної каси у м. Станіславові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

3693 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Станіславові. Копії 

1927  -”- 

3694 Звіт головного лікаря Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові про перевірку санаторію Ста-

ніславівської повітової лікарняної каси у с. Во-

рохта 

1927  -”- 

3695 Регламенти для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові 

1928  -”- 

3696 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Станіславові. Копії 

1928  -”- 

3697 Оголошення про проведення виборів до ради  

повітової лікарняної каси у м. Станіславові. 

Список кандидатів 

1928  -”- 

3698 Звіт директора про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Станіславові 

1928  -”- 

3699 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові. Статут 

1929  -”- 

3699а Протоколи засідань ради  і правління повітової 

лікарняної каси у м. Станіславові. Копії 

1929  -”- 

3700 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

3701 Справа про відміну постанов правління  повіто-

вої лікарняної каси у м. Станіславові від 7 червня 

1929 року 

1929 -1930  -”- 

3702 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Станіславові та санаторію у с. Ворохта 

1929  -”- 

3703 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Станіславові. Том І. Копії 

1930  -”- 

3704 Те ж, том ІІ і останній 1930  -”- 

3705 Звіт ревізорів і головного лікаря Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові про перевірку повіто-

вої лікарняної каси у м. Станіславові та санаторі-

їв Дрогобицької і Станіславівської лікарняних 

кас у с. Ворохта 

1930  -”- 

3706 Звіти комісара повітової лікарняної каси у 

м. Станіславові про стан санаторію у с. Ворохта 

1930  -”- 

3707 Справа про укладення угоди купівлі-продажу са-

наторію у с. Ворохта повітовими лікарняними 

касами у мм. Дрогобичі та Станіславові 

1930  -”- 
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3708 Справа про продаж з аукціону нерухомого майна  

повітової лікарняної каси у м. Станіславові 

1930  польська 

3709 Те ж про будівництво санаторію у с. Ворохта, 

який належав повітовій лікарняній касі у м. Ста-

ніславові 

1930 -1931  -”- 

3710 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м. Станіславові 

1930  -”- 

3711 Протокол передачі справ  повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові правлінням каси коміса-

рові Щенському Вацлавові 

1930  -”- 

3712 Оголошення про розділ території Станіславівсь-

кої лікарняної каси на [райони] та призначення 

лікарів 

1931  -”- 

3713 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Станіславові. Копії 

1931  -”- 

3714 Угода повітової лікарняної каси у м. Станіславові 

з відділенням Польського банку про страхування 

службовців банку 

1931  -”- 

3715 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові та ревізійних комісарів про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Станіславові, ап-

теки у м. Надвірна і санаторію у с. Ворохта 

1931 -1932  -”- 

3716 Фінансові звіти лікарняних кас у мм. Станісла-

вові, Надвірна і Рогатині 

1931  -”- 

3717 Звіти повітової лікарняної каси у м. Станіславові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

3718 Звіт відділення Станіславівської повітової лікар-

няної каси у м. Рогатині про надану допомогу 

годуючим матерям 

1931  -”- 

3719 Те ж відділення Станіславівської повітової 

лікарняної каси у м. Товмачі 

1931  -”- 

3720 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Станіславові із зазначенням наданої їм допо-

моги 

1931 -1932  -”- 

3721 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Станіславові комісаром Щенським Вац-

лавом новопризначеному комісарові Райському 

Вітольдові 

1931  -”- 

3722 Рішення про призначення, переміщення і звіль-

нення службовців повітової лікарняної каси у 

м. Станіславові 

1931  -”- 

3723 Те ж про зміну статуту лікарняної каси у м. Ста-

ніславові. Статути 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3724 Правила організації лікарняної каси у м. Станіс-

лавові. Копія 

1932  польська 

3725 Інструкція для лікарів лікарняної каси у м. Ста-

ніславові про лікування застрахованих осіб 

1932  -”- 

3726 Протокол засідання тимчасової третейської комі-

сії відділення Станіславівської лікарняної каси у 

м. Рогатині від 27 лютого 1932 року 

1932  -”- 

3727 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Станіславові. Копії 

1932  -”- 

3728 Те ж директора  1932  -”- 

3729 Листування з Дирекцією державних лісів про по-

рядок страхування робітників 

1932  -”- 

3730 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у м. Ста-

ніславові та санаторію у с. Ворохта 

1932  -”- 

3731 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Станісла-

вові за І-й квартал 1932 р. 

1932  -”- 

3732 Звіти лікарняної каси у м. Станіславові про нада-

ну допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

3733 Те ж інженерів про будівництво санаторію у 

с. Ворохта. Листування з цього питання 

1932 -1933  -”- 

3734 Справа про продаж нерухомого майна  лікар-

няної каси у м. Станіславові Гембаровському 

Владиславові 

1932  -”- 

3735 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікар-

няній касі у м. Станіславові у зв'язку з відмовою 

виплатити їм допомогу, том І 

1932  -”- 

3736 Те ж, том ІІ 1932  -”- 

3737 Те ж, том ІІІ і останній 1932  -”- 

3738 Рішення судових органів з спірних справ застра-

хованих осіб у відділенні Станіславівської лікар-

няної каси у м. Товмачі 

1932  -”- 

3739 Справа про призначення Дубелецького Владис-

лава на посаду директора лікарняної каси у 

м. Станіславові 

1932  -”- 

3740 Списки службовців лікарняної каси у м. Стані-

славові із зазначенням їх заробітної плати 

1932  -”- 

 3741 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Станіславові комісаром Райським Вітольдом 

новопризначеному комісарові Сосновському 

Петру та заступникові директора Коханському 

Станіславу 

1932  -”- 
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3742 Рішення про призначення, переміщення і звіль-

нення службовців лікарняної каси у м. Станісла-

вові 

1932  польська 

3743 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Станіславові. Копії 

1933  -”- 

3744 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Станіславові. Копії 

1933  -”- 

3745 Те ж директора  1933  -”- 

3746 Табель страхових внесків та надання допомоги 

застрахованим особам у лікарняній касі у м. Ста-

ніславові 

1933  -”- 

3747 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

лікарняної каси у м. Станіславові 

1933  -”- 

3748 Звіти про діяльність тимчасової третейської ко-

місії лікарняної каси у м. Станіславові 

1933  -”- 

3749 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Львові 

про перевірку лікарської роботи лікарняної каси 

у м. Станіславові 

1933  -”- 

3750 Бюджет санаторію у с. Ворохта. Проект 1933  -”- 

3751 Звіт про надану медичну допомогу лікарняною 

касою у м. Станіславові 

1933  -”- 

3752 Звіти лікарняної каси у м. Станіславові про нада-

ну допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

3753 Інвентарний опис нерухомого майна лікарняної 

каси у м. Станіславові 

1933  -”- 

3754 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікар-

няній касі у м. Станіславові у зв'язку з відмовою 

виплатити їм допомогу, том І 

1933  -”- 

3755 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

3756 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Станіславові у зв'язку з неправиль-

ним нарахуванням внесків 

1933  -”- 

3757 Колективні трудові угоди між лікарняною касою 

у м. Станіславові та місцевою спілкою лікарів 

1933  -”- 

3758 Списки службовців лікарняної каси у м. Станіс-

лавові 

1933  -”- 

3759 Рішення про призначення членів ревізійної 

комісії лікарняної каси у м. Станіславові 

1933  -”- 

3760 Те ж комісара лікарняної каси у м. Станіславові 

про зменшення заробітної плати службовцям 

 

 

1933  -”- 
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Документи повітової лікарняної каси у м. Старому Самборі 

3761 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Статут 

1922  польська 

3762 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Старому Самборі. Статути 

1923  -”- 

3763 Те ж 1923  -”- 

3764 Справа про звільнення з роботи службовця пові-

тової лікарняної каси у м. Старому Самборі Гур-

ського Юзефа 

1923  -”- 

3765 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Статути 

1924  -”- 

3766 Те ж про затвердження регламенту для хворих. 

Регламент 

1924  -”- 

3767 Звіт  повітової лікарняної каси у м. Старому Сам-

борі про кількість застрахованих осіб 

1925  -”- 

3768 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Старому Самборі 

1925  -”- 

3769 Рішення про звільнення комісара повітової лікар-

няної каси у м. Старому Самборі Пульнаровича 

Владислава і призначення комісаром Стронера 

Тадея 

1925  -”- 

3770 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Старому Самборі комісаром Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1926  -”- 

3771 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Старому Самборі комісаром Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1927 -1928  -”- 

3772 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Статут 

1928  -”- 

3773 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Копії 

1928  -”- 

3774 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Ста-

рому Самборі про свою діяльність за І-е півріччя 

1928 р. 

1928  -”- 

3775 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі головою правління 

каси Якубовським Марцелієм комісарові Вель-

керу Леонові 

1928  -”- 

3776 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Статут 

1929 -1930  ”-” 

3777 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Старому Самборі. Копії 

1929  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3778 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Копії 

1929  польська 

3779 Звіти повітової лікарняної каси у м. Старому 

Самборі про надану допомогу годуючим  

матерям 

1929 -1930  -”- 

3780 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Старому Самборі 

1929  -”- 

3781 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Копії 

1930  -”- 

3782 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі 

1930  -”- 

3783 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Старому Самборі 

1930  -”- 

3784 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Старому Самборі. Копії 

1931  -”- 

3785 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Старому Самборі. Копії 

1931  -”- 

3786 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Старому Самборі ревізійним комісаром 

1931  -”- 

3787 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Старому Самборі та передачу її майна і 

діловодства лікарняній касі у м. Дрогобичі 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Стрию 

3788 Справа про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1921  -”- 

3789 Те ж. Статут 1922  -”- 

3790 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Стрию. Копії 

1922  -”- 

3791 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

надану допомогу годуючим матерям 

1922  -”- 

3792 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Стрию. Статути 

1923  -”- 

3793 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Стрию. Копії 

1923  -”- 

3794 Справа про розгляд скарги Поврозницького Вік-

тора на порядок проведення виборів членів прав-

ління повітової лікарняної каси у м. Стрию 

1923  -”- 

3795 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

діяльність третейської комісії 

1923  -”- 

3796 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 

 

1923  -”- 



№ 
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К-ть 
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3797 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Стрию. Статути 

1924  польська 

3798 Те ж про затвердження регламенту для хворих 

повітової лікарняної каси у м. Стрию. Регламент 

1924  -”- 

3799 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Стрию. Копії 

1924  -”- 

3800 Протоколи ревізій повітової лікарняної каси у 

м. Стрию, проведеної ревізором Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1924  -”- 

3801 Звіт повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

кількість застрахованих 

1924  -”- 

3802 Списки службовців і лікарів повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1924  -”- 

3803 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Стрию. Копії 

1925  -”- 

3804 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Стрию ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1925  -”- 

3805 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

3806 Регламент для службовців і лікарів повітової лі-

карняної каси у м. Стрию 

1926  -”- 

3807 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Стрию. Копії 

1926  -”- 

3808 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Стрию. Копії 

1926  -”- 

3809 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926 -1927  -”- 

3810 Угода про купівлю-продаж будинку із земельною 

ділянкою, укладена між повітовою лікарняною 

касою у м. Стрию і адвокатом Фальком Юлієм. 

Копія 

1926  -”- 

3811 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1927  -”- 

3812 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Стрию. Копії 

1927  -”- 

3813 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Стрию ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

1927 -1928  -”- 

3814 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

кількість застрахованих 

1927  -”- 

3815 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 1927  -”- 
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3816 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Стрию 

1927  польська 

3817 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1928  -”- 

3818 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Стрию. Копії 

1928  -”- 

3819 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Стрию ревізором Окружної спілки лікарняних 

касу  м. Львові 

1928  -”- 

3820 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928 -1929  -”- 

3821 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Стрию. Список службовців 

1928  -”- 

3822 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Стрию 

1929  -”- 

3823 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії повітової лікарняної каси у м. Стрию. 

Копії 

1929  -”- 

3824 Рішення про відміну постанов ради, правління і 

третейської комісії повітової лікарняної каси у 

м. Стрию. Протоколи засідань. Копії 

1929  -”- 

3825 Справа про анулювання результатів виборів голо-

ви і заступника голови правління повітової лікар-

няної каси у м. Стрию 

1929  -”- 

3826 Звіт директора повітової лікарняної каси у 

м. Стрию про діяльність 

1929  -”- 

3827 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1929  -”- 

3828 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

кількість застрахованих осіб 

1929  -”- 

3829 Те ж про надану допомогу годуючим матерям у 

1929 р. 

1929 -1930  -”- 

3830 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Стрию 

1929  -”- 

3831 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Стрию 

1929  -”- 

3832 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Стрию. Статут 

1930  -”- 

3833 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

 

1930  -”- 
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3834 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Стрию. Копії 

1930  польська 

3835 Те ж правління 1930  -”- 

3836 Те ж ревізійної комісії 1930  -”- 

3837 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Стрию головним лікарем і ревізором Окруж-

ної спілки лікарняних кас у м. Львові 

1930  -”- 

3838 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930 -1931  -”- 

3839 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Стрию 

1930  -”- 

3840 Списки службовців і лікарів повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1930  -”- 

3841 Протоколи засідань правління і тимчасової тре-

тейської комісії повітової лікарняної каси у 

м. Стрию. Копії 

1931  -”- 

3842 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Стрию. Копії 

1931  -”- 

3843 Доповідна записка комісара повітової лікарняної 

каси у м. Стрию про діяльність директора каси 

Ендена Макса 

1931 -1932  -”- 

3844 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Стрию 

1931  -”- 

3845 Звіти повітової лікарняної каси у м. Стрию про 

надану допомогу годуючим матерям у 1931 р. 

1931 -1932  -”- 

3846 Протокол приймання справ повітової лікарняної 

каси у м. Стрию комісаром Горським Казимиром 

1931  -”- 

3847 Списки застрахованих осіб у повітовій лікарня-

ній касі у м. Стрию, які несплатили внесків 

1931  -”- 

3848 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Стрию 

1932  -”- 

3849 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Стрию. Статути 

1932  -”- 

3850 Регламенти для лікарів і дисциплінарної комісії 

лікарняної каси у м. Стрию 

1932  -”- 

3851 Протоколи засідань тимчасової третейської ко-

місії лікарняної каси у м. Стрию. Копії 

1931  -”- 

3852 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Стрию. Копії 

1932  -”- 

3853 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Стрию 

ревізійним комісаром каси 

1932  -”- 
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3854 Листування з лікарняною касою у м. Стрию з фі-

нансових питань 

1932  польська 

3855 Опитувальний лист про фінансовий стан лікарня-

ної каси у м. Стрию 

1932  -”- 

3856 Звіти лікарняної каси у м. Стрию про надану до-

помогу годуючим матерям 

1932  -”- 

3857 Листування з лікарняною касою у м. Стрию про 

винагороду робітників 

1932  -”- 

3858 Звіти лікарняної каси у м. Стрию про наявність 

нерухомого майна 

1932  -”- 

3859 Листування з лікарняною касою у м. Стрию про 

продаж касою нерухомого майна лікарняних кас 

у мм. Калуші та Долині 

1932  -”- 

3860 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Стрию у зв'язку з відмовою випла-

тити їм допомогу, том І 

1932  -”- 

3861 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 

3862 Те ж у зв'язку з неправильним нарахуванням 

членських внесків 

1932  -”- 

3863 Справа про розгляд скарги колишнього служ-

бовця лікарняної каси у м. Калуші Матійціва 

Петра за незаконне звільнення з роботи 

1932  -”- 

3864 Рішення судових органів із спірних справ між по-

вітовими касами у мм. Долині і Калуші та її 

службовцями після їх ліквідації 

1932  -”- 

3865 Листування з лікарняною касою у м. Стрию і 

Спілкою лікарів Львівського округу про продов-

ження трудової угоди 

1932  -”- 

3866 Списки службовців лікарняної каси у м. Стрию із 

зазначенням їх заробітної плати 

1932  -”- 

3867 Пропозиція лікарняної каси у м. Стрию щодо 

персонального складу тимчасової третейської ко-

місії 

1932  -”- 

3868 Справа про призначення Горського Казимира на 

посаду директора лікарняної каси у м. Стрию 

1932  -”- 

3869 Те ж про призначення Котловського Станіслава 

на посаду головного лікаря  лікарняної каси у 

м. Стрию 

1932  -”- 

3870 Пропозиція про звільнення комісара лікарняної 

каси у м. Стрию Дворського Яна 

1932  -”- 

3871 Листування з лікарняною касою у м. Стрию про 

призначення, звільнення та ін. персональні пи-

тання службовців 

1932  -”- 



№ 
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3872 Дисциплінарна справа директора ліквідованої 

повітової лікарняної каси у м. Калуші Яніцького 

Олександра, звинуваченого у зловживанні служ-

бовим становищем 

1932  польська 

3873 Протоколи засідань тимчасової третейської ко-

місії лікарняної каси у м. Стрию. Копії  

1933  -”- 

3874 Те ж ради лікарів 1933  -”- 

3875 Розпорядження директора і комісара лікарняної 

каси у м. Стрию з персональних справ служ-

бовців. Копії 

1933  -”- 

3876 Те ж директора лікарняної каси у м. Стрию. Копії 1933  -”- 

3877 Звіти ревізійного комісара про перевірку  

лікарняної каси у м. Стрию 

1933  -”- 

3878 Звіт лікарняної каси у м. Стрию про надану до-

помогу годуючим матерям 

1933  -”- 

3879 Справа про розгляд скарги застрахованого у лі-

карняній касі у м. Стрию Федоріва Василя на ро-

боту службовців каси 

1933  -”- 

3880 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Стрию у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу, том І 

1933  -”- 

3881 Те ж, том ІІ і останній 1933  -”- 

3882 Списки службовців лікарняної каси у м. Стрию. 

Регламент для службовців каси 

1933  -”- 

3883 Те ж адміністративного і медичного персоналу 

лікарняної каси у м. Стрию 

1933  -”- 

3884 Те ж службовців лікарняної каси у м. Стрию, 

прийнятих і звільнених з роботи 

1933  -”- 

3885 Справа про призначення особового складу 

тимчасової третейської комісії лікарняної каси у 

м. Стрию 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м-ку Стрижові 

3886 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові. Статут 

1922  -”- 

3887 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м-ку Стрижові. Статути 

1923  -”- 

3888 Те ж про затвердження регламенту для хворих 

повітової лікарняної каси у м-ку Стрижові. Регла-

менти 

1923  -”- 

3889 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові. Копії 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3890 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові. Статути 

1924  польська 

3891 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м-ку Стрижові. Копії 

1924  -”- 

3892 Те ж правління і ревізійної комісії 1925  -”- 

3893 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові 

1925  -”- 

3894 Квартальний звіт повітового лікаря про пере-

вірку лікувальної роботи повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові 

1925  -”- 

3895 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м-ку Стрижові. Копії 

1926  -”- 

3896 Те ж ревізійної комісії 1926  -”- 

3897 Звіти ревізорів про перевірку  повітової лікарня-

ної каси у м-ку Стрижові 

1926  -”- 

3898 Протоколи засідань правління і третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м-ку Стрижові. 

Копії 

1927  -”- 

3899 Рішення на скарги застрахованих осіб у повітовій 

лікарняній касі у м-ку Стрижові у зв'язку з непра-

вильним нарахуванням членських внесків 

1927  -”- 

3900 Протоколи засідань ради, правління і ревізійної 

комісії  повітової лікарняної каси у м-ку Стрижо-

ві. Копії 

1928  -”- 

3901 Справа про купівлю земельної ділянки пові-

товою лікарняною касою у м-ку Стрижові для 

будівництва приміщення каси 

1928 -1929  -”- 

3902 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м-ку Стрижові. Копії 

1929  -”- 

3903 Те ж третейської і ревізійної комісій 1929  -”- 

3904 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові 

1929  -”- 

3905 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м-ку Стрижові. Копії 

1930  -”- 

3906 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Стрижові 

1930  -”- 

3907 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м-ку Стрижові. Копії 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3908 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м-ку Стрижові 

1931  польська 

3909 Спава про ліквідацію повітової лікарняної каси у 

м-ку Стрижові та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Ряшеві 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Тарнобжезі  

3910 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Тарнобжезі з персональних питань комісара 

Покарни Віктора 

1921  -”- 

3911 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тарнобжезі. Статут 

1922  -”- 

3912 Звіт комісара  повітової лікарняної каси у м. Тар-

нобжезі про діяльність 

1922  -”- 

3913 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі за грудень 1922 року 

1922  -”- 

3914 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тарнобжезі. Статути 

1923  -”- 

3915 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі за грудень 1923 року 

1923  -”- 

3916 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб у 

повітовій лікарняній касі у м. Тарнобжезі на 

роботу аптеки 

1923  -”- 

3917 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Тарнобжезі. Статути 

1924  -”- 

3918 Рішення про затвердження регламенту для хво-

рих повітової лікарняної каси у м. Тарнобжезі. 

Регламент 

1924  -”- 

3919 Звіт директора Окружного управління страху-

вання у м. Львові про перевірку  повітової лікар-

няної каси у м. Тарнобжезі 

1924  -”- 

3920 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них осіб у повітовій лікарняній касі у м. Тарно-

бжезі 

1924  -”- 

3921 Справа про передачу діловодства повітової лікар-

няної каси у м. Тарнобжезі комісаром Покарни 

Віктором новопризначеному комісарові  Яніцько-

му Олександрові 

1924  -”- 

3922 Звітні відомості повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі про організацію каси у м. Ніско 

1925  -”- 

3923 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Тарнобжезі. Копії 

 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3924 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі 

1925  польська 

3925 Звіти повітової лікарняної каси у м. Тарнобжезі 

про надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

3926 Угода про купівлю-продаж земельної ділянки по-

вітовою лікарняною касою у м. Тарнобжезі у 

Пельротів Мойші та Павлини для будівництва 

приміщення каси 

1925  -”- 

3927 Рішення про зміну штатного розкладу повітової 

лікарняної каси у м. Тарнобжезі 

1925  -”- 

3928 Те ж про призначення Кауцького Казимира на по-

саду комісара повітової лікарняної каси у м. Тар-

нобжезі 

1925 -1927  -”- 

3929 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі комісаром Яніцьким Олексан-

дром новопризначеному комісарові Кауцькому 

Казимирові 

1925  -”- 

3930 Дисциплінарна справа службовця повітової лі-

карняної каси у м. Тарнобжезі Вюллершторф Ма-

рії, звинуваченої у порушенні службової дисцип-

ліни 

1925  -”- 

3931 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі. Копії 

1926  -”- 

3932 Звіт ревізійного комісара про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Тарнобжезі 

1926  -”- 

3933 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі за серпень 1926 року 

1926  -”- 

3934 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них осіб у повітовій лікарняній касі у м. Тарно-

бжезі 

1926  -”- 

3935 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі 

1926  -”- 

3936 Списки застрахованих осіб у повітовій лікар-

няній касі у м. Тарнобжезі із зазначенням витрат 

на їх лікування 

1926  -”- 

3937 Справа про взаєморозрахунки повітових лікарня-

них кас у мм. Тарнобжезі та Сандомирі 

1926  -”- 

3938 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі. Копії 

1927  -”- 

3939 Те ж  

 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3940 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Тарнобжезі 

1928  польська 

3941 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Тарнобжезі. Копії 

1929  -”- 

3942 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі. Копії 

1929  -”- 

3943 Справа про будівництво приміщення  повітової 

лікарняної каси у м. Тарнобжезі 

1929  -”- 

3944 Регламент для лікарів  повітової лікарняної каси 

у м. Тарнобжезі 

1930  -”- 

3945 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі. Копії 

1930  -”- 

3946 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку роботи лікарів  повітової 

лікарняної каси у м. Тарнобжезі 

1930  -”- 

3947 Звіт про діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Тарнобжезі 

1930  -”- 

3948 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Тар-

нобжезі з головним лікарем Хрусцелем. Копія 

1930  -”- 

3949 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Тарнобжезі. Ко-

пії 

1931  -”- 

3950 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнобжезі. Копії 

1931  -”- 

3951 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Тарнобжезі та передачу її майна і діловод-

ства лікарняній касі у м. Ряшеві 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Тарнові 

3952 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Статут 

1920  -”- 

3953 Те ж про зміну статуту  повітової лікарняної каси 

у м. Тарнові. Статути 

1922  -”- 

3954 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Копії 

1922  -”- 

3955 Те ж правління 1922  -”- 

3956 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Статути 

1923  -”- 

3957 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Тарнові. Копії 

 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3958 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1923  польська 

3959 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Статути 

1924  -”- 

3960 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Копії 

1924  -”- 

3961 Те ж правління 1924  -”- 

3962 Звіт ревізора про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1924  -”- 

3963 Справа про розгляд скарг застрахованих осіб на 

неправомірне проведення виборів до ради  пові-

тової лікарняної каси у м. Тарнові 

1924  -”- 

3964 Справа про призначення Крумґольца Стефана на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Тарнові 

1924  -”- 

3965 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Тарнові. Копії 

1925  -”- 

3966 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові. Копії 

1925  -”- 

3967 Звіт ревізора  повітової лікарняної каси у м. Тар-

нові про діяльність 

1925  -”- 

3968 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові 

1925  -”- 

3969 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Тарнові 

1925  -”- 

3970 Справа про передачу діловодства повітової ліка-

рняної каси у м. Тарнові правлінням каси ново-

призначеному комісарові 

1925  -”- 

3971 Те ж про звільнення з роботи директора повіто-

вої лікарняної каси у м. Тарнові Крумґольца Сте-

фана 

1925  -”- 

3972 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Копії 

1926  -”- 

3973 Те ж правління 1926  -”- 

3974 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові. Копії 

1926  -”- 

3975 Звіт комісара повітової лікарняної каси у м. Тар-

нові про фінансовий стан каси 

 

 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3976 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1926  польська 

3977 Справа про призначення Мільднера Франциска 

на посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Тарнові 

1926  -”- 

3978 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові. Копії 

1927  -”- 

3979 Те ж правління 1927  -”- 

3980 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1928  -”- 

3981 Рішення про затвердження регламенту третейсь-

кої комісії повітової лікарняної каси у м. Тарнові. 

Регламент 

1928  -”- 

3982 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Тарнові. Копії 

1928  -”- 

3983 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові. Копії 

1928  -”- 

3984 Справа про відміну виборів до ради повітової 

лікарняної каси у м. Тарнові 

1928 -1929  -”- 

3985 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1928  -”- 

3986 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові правлінням каси новопризначе-

ному комісарові 

1928  -”- 

3987 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові. Копії 

1929  -”- 

3988 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку аптек повітової лікар-

няної каси у м. Тарнові 

1929  -”- 

3989 Справа про призначення і звільнення директора 

повітової лікарняної каси у м. Тарнові Шумсь-

кого Ромуальда 

1929  -”- 

3990 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тарнові. Копії 

1930  -”- 

3991 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1930  -”- 

3992 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Тарнові про 

надану допомогу годуючим матерям 

 

 

1930 -1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

3993 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Тарнові 

1931  польська 

3994 Звіти повітової лікарняної каси у м. Тарнові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931-1932  -”- 

3995 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Тарнові. Статути 

1932  -”- 

3996 Протоколи засідань тимчасової третейської 

комісії  лікарняної каси у м. Тарнові. Копії 

1932  -”- 

3997 Звіти ревізійного комісара про перевірку  лікар-

няної каси у м. Тарнові 

1932  -”- 

3998 Звіти лікарняної каси у м. Тарнові про надану 

допомогу годуючим матерям у 1932 р. 

1932 -1933  -”- 

3999 Справа про призначення Піляжа Яна на посаду 

директора  лікарняної каси у м. Тарнові 

1932  -”- 

4000 Листування з лікарняною касою у м. Тарнові з 

персональних питань 

1932  -”- 

4001 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Тарнові 

1933  -”- 

4002 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Тарнові. Копії 

1933  -”- 

4003 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Тарнові. Копії 

1933  -”- 

4004 Те ж дирекції  1933  -”- 

4005 Бюджет лікарняної каси у м. Тарнові. Проект 1933  -”- 

4006 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку лікарняної каси у 

м. Тарнові 

1933  -”- 

4007 Звіти лікарняної каси у м. Тарнові про стан неру-

хомого майна 

1933  -”- 

4008 Штатний розклад лікарняної каси у м. Тарнові. 

Регламент для службовців каси 

1933  -”- 

4009 Списки лікарів  лікарняної каси у м. Тарнові 1933  -”- 

4010 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження особового складу тимчасової 

третейської комісії лікарняної каси у м. Тарнові 

1933  -”- 

4011 Справа про звільнення з роботи службовця  

лікарняної каси у м. Тарнові Захари Мар'яна 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Теребовлі 

4012 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі. Статути 

1922  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4013 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі 

1923  польська 

4014 Протокол засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі. Копія 

1923  -”- 

4015 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі. Статут 

1924  -”- 

4016 Скарга застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Теребовлі на діяльність комісара 

1924  -”- 

4017 Протокол передачі справ  повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі правлінням каси комісарові 

Штробелю Рудольфові. Копія 

1924  -”- 

4018 Протокол засідання ради повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі. Копія 

1925  -”- 

4019 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі ревізором управлінням 

1925  -”- 

4020 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі 

1925  -”- 

4021 Штатний розклад  повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі. Списки службовців 

1925  -”- 

4022 Протоколи засідань ради, правління і третейської 

комісії  повітової лікарняної каси у м. Теребовлі. 

Копії 

1926  -”- 

4023 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Теребовлі ревізором управлінням 

1926  -”- 

4024 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі 

1926  -”- 

4025 Справа про розгляд скарги Штерна Ізраїля у 

зв'язку із вільненням його з посади головного 

лікаря  повітової лікарняної каси у м. Теребовлі 

1926 -1927  -”- 

4026 Протокол засідання правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Теребовлі. Копія 

1927  -”- 

4027 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі ревізором Оркужної спілки лікарня-

них касу  м. Львові 

1927  -”- 

4028 Те ж про звільнення з роботи службовця повіто-

вої лікарняної каси у м. Теребовлі Білецького Ка-

зимира 

1927 -1928  -”- 

4029 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі. Статут 

1928  -”- 

4030 Протоколи засідань ради і третейської комісії  

повітової лікарняної каси у м. Теребовлі. Копії. 

Список керівного складу каси 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4031 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Теребовлі за червень 1928 року 

1928  польська 

4032 Справа про укладення трудової угоди правління  

повітової лікарняної каси у м. Теребовлі з Спіл-

кою лікарів лікарняних кас  у м. Львові 

1928  -”- 

4033 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі. Статут 

1929  -”- 

4034 Протоколи засідань ради і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Теребовлі. Копії 

1929  -”- 

4035 Те ж правління 1929  -”- 

4036 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі ревізорами Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Львові 

1929  -”- 

4037 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі 

1929  -”- 

4038 Справа про призначення Малітовського Романа 

на посаду директора  повітової лікарняної каси у 

м. Теребовлі 

1929  -”- 

4039 Протоколи засідань ради, правління і третейської 

комісії  повітової лікарняної каси у м. Теребовлі. 

Копії 

1930  -”- 

4040 Те ж будівельної комісії 1930  -”- 

4041 Звіт інспектора Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Львові про перевірку роботи лікарів 

повітової лікарняної каси у м. Теребовлі 

1930  -”- 

4042 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Те-

ребовлі з лікарем Поліщуком Зигмундом 

1930  -”- 

4043 Регламент для головного лікаря повітової лікар-

няної каси у м. Теребовлі 

1931  -”- 

4044 Протоколи засідань правління, третейської і реві-

зійної комісій повітової лікарняної каси у м. Те-

ребовлі. Копії 

1931  -”- 

4045 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Теребовлі за листопад 1931 року 

1931  -”- 

4046 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Теребовлі 

1931  -”- 

4047 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Теребовлі правлінням каси комісарові 

Мальському Юзефові. Копія 

1931  -”- 

4048 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Теребовлі та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Тернополі 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

Документи повітової лікарняної каси у м. Тернополі 

4049 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі. Статут 

1922 -1923  польська 

4050 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Тернополі. Копії 

1922  -”- 

4051 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі. Статути 

1923  -”- 

4052 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1923  -”- 

4053 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Тернополі. Копії 

1923  -”- 

4054 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі. Статути 

1924  -”- 

4055 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1924  -”- 

4056 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Тернополі. Копії 

1924  -”- 

4057 Те ж правління 1925  -”- 

4058 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі 

1925  -”- 

4059 Квартальні звіти повітового лікаря про перевірку 

лікувальної роботи  повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1925  -”- 

4060 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1925  -”- 

4061 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Тернополі. Копії 

1926  -”- 

4062 Те ж лікарської комісії 1926  -”- 

4063 Те ж адміністративної комісії 1926  -”- 

4064 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі. Список службовців 

1926  -”- 

4065 Регламент для правління повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі 

1927  -”- 

4066 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Тернополі. Копії 

1927  -”- 

4067 Те ж лікарської комісії 1927  -”- 

4068 Те ж адміністративної комісії 

 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4069 Звіт про первірку повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі ревізором Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1927 -1928  польська 

4070 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі 

1928  -”- 

4071 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Тернополі. Копії 

1928  -”- 

4072 Те ж лікарської комісії 1928  -”- 

4073 Те ж адміністративної комісії 1928  -”- 

4074 Рішення комісара повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі про зміну статуту 

  -”- 

4075 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тернополі 

1929  -”- 

4076 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1929  -”- 

4077 Справа про приймання діловодства повітової 

лікарняної каси у м. Тернополі комісаром Булян-

дою Юлієм 

1929  -”- 

4078 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі 

1930  -”- 

4079 Справа про розгляд скарги застрахованого у пові-

товій лікарняній касі у м. Тернополі на роботу 

лікарів 

1930 -1933  -”- 

4080 Справа про звільнення Булянди Юлія з посади 

комісара повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі та призначення на його місце 

Кобилинського Станіслава 

1930  -”- 

4081 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі. Статут 

1931  -”- 

4082 Регламент роботи відділень повітової лікарняної 

каси у м. Тернополі 

1931  -”- 

4083 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Тернополі. 

Копії 

1931  -”- 

4084 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Тернополі. Копії 

1931  -”- 

4085 Те ж комісара відділення Тернопільської повіто-

вої лікарняної каси у м. Збаражі. Копії 

1931  -”- 

4086 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі ревізорами Міністерства праці і 

громадської опіки та Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Львові 

1931 -1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4087 Звіти повітової лікарняної каси у м. Тернополі 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  польська 

4088 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1931  -”- 

4089 Справа про звільнення з роботи лікаря повітової 

лікарняної каси у м. Тернополі Фалька Бернарда 

1931 -1932  -”- 

4090 Листування з повітовою лікарняною касою у м. 

Тернополі з персональних питань лікарів 

1931 -1932  -”- 

4091 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Тернополі. Статути 

1932  -”- 

4092 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Тернополі. Копії 

1932  -”- 

4092а Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Тернополі. Копії 

1932  -”- 

4093 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Тернополі. Копії 

1932  -”- 

4094 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Терно-

полі ревізорами Окружної спілки лікарняних кас 

у м. Львові 

1932 -1933  -”- 

4095 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Тернополі 

за І-й квартал 1932 року 

1932  -”- 

4096 Списки застрахованих осіб у лікарняній касі в 

м. Тернополі, які несплатили внески 

1932  -”- 

4097 Звіти лікарняної каси у м. Тернополі про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

4098 Те ж директора лікарняної каси у м. Тернополі 

про наявність нерухомого майна каси 

1932  -”- 

4099 Справа про розгляд скарги застрахованого Пінке-

вича Юзефа на діяльність лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1932  -”- 

4100 Те ж про розгляд скарг застрахованих осіб на 

роботу лікаря лікарняної каси у м. Тернополі 

Дретлера Леона 

1932  -”- 

4101 Те ж про укладення трудової угоди між лікарня-

ною касою у м. Тернополі та головним лікарем 

каси Єлєц Юзефом 

1932 -1933  -”- 

4102 Штатний розклад лікарняної каси у м. Тернополі 1932  -”- 

4103 Списки службовців лікарняної каси у м. Терно-

полі 

1932  -”- 

4104 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Тернополі комісаром Мальським комісарові 

Ценському 

1932  -”- 



№ 
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дати 

К-ть 
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Мова 

док-тів 

4105 Справа про призначення особового складу 

тимчасової третейської комісії лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1932  польська 

4106 Те ж про призначення Мальського Юзефа на по-

саду директора лікарняної каси у м. Тернополі 

1932  -”- 

4107 Рішення про призначення Бінера Альфреда на 

посаду лікаря відділення Тернопільської 

лікарняної каси у м-ку Козлові 

1932  -”- 

4108 Справа про звільнення з роботи службовця  

відділення Тернопільської лікарняної каси у 

м. Бережани Буравського Михайла 

1932  -”- 

4109 Листування з лікарняною касою у м. Тернополі з 

персональних питань 

1932  -”- 

4110 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Тернополі 

1933  -”- 

4111 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Тернополі. Копії 

1933  -”- 

4112 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Тернополі. Копії 

1933  -”- 

4113 Розпорядження директора лікарняної каси у м. 

Тернополі. Копії 

1933  -”- 

4114 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Терно-

полі ревізійними комісарами 

1933  -”- 

4115 Звіти лікарняної каси у м. Тернополі про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

4116 Трудова угода лікарняної каси у м. Тернополі з 

Спілкою лікарів 

1933  -”- 

4117 Списки службовців лікарняної каси у Тернополі 1933  -”- 

4118 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Тернополі директором Свистуном Богданом 

новопризначеному директорові Нєцу Євгенові 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Товмачі 

4119 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Товмачі. Статут 

1922  -”- 

4120 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Товмачі про відкриття відділення каси у 

м. Тисьмениця 

1923  -”- 

4121 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Товмачі. Копії 

1923  -”- 

4122 Рішення про звільнення комісара повітової лікар-

няної каси у м. Товмачі 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4123 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Товмачі. Статути 

1924  польська 

4124 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Товмачі. Копії 

1924  -”- 

4125 Те ж 1925  -”- 

4126 Оголошення про проведення виборів до ради  

повітової лікарняної каси у м. Товмачі 

1925  -”- 

4127 Справа про призначення Пузинкевича Франциска 

на посаду комісара повітової лікарняної каси у 

м. Товмачі 

1925  -”- 

4128 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Товмачі комісаром Пузинкевичем Фран-

циском новопризначеному комісарові Охримо-

вичу Стефанові 

1926  -”- 

4129 Рішення про звільнення комісара повітової лікар-

няної каси у м. Товмачі Охримовича Стефана 

1926  -”- 

4130 Протокол передачі справ повітової лікарняної 

каси у м. Товмачі комісаром Охримовичем Сте-

фаном новопризначеному комісарові Кшемусько-

му Людвикові 

1926  -”- 

4131 Дисциплінарна справа лікарів повітової лікарня-

ної каси у м. Товмачі Фоєрмін Ади та Ейнгарна 

Романа, звинувачених у порушення службової 

дисципліни 

1927  -”- 

4132 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Товмачі 

1928  -”- 

4133 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Товмачі про перебудову приміщення каси 

1928  -”- 

4134 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Тов-

мачі з лікарем-стоматологом Розенман Фанною. 

Копія 

1928  -”- 

4135 Протоколи засідань правління повітової 

лікарняної каси у м. Товмачі. Копії 

1929  -”- 

4136 Те ж третейської і ревізійної комісій 1929  -”- 

4137 Звіт ревізора окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Товмачі у 1929 р. 

1929 -1930  -”- 

4138 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Товмачі. Копії 

1930  -”- 

4139 Те ж третейської і ревізійної комісій 1930  -”- 

4140 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Товмачі. Копії 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4141 Звіт ревізійного комісара про перевірку  

повітової лікарняної каси у м. Товмачі 

1931  польська 

4142 Рішення про призначення Райського Вітольда на 

посаду комісара повітової лікарняної каси у 

м. Товмачі 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Турці 

4143 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Турці. Статут 

1921  -”- 

4144 Те ж. Статути 1922  -”- 

4145 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Турці. Копії 

1922  -”- 

4146 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Турці. Статути 

1923  -”- 

4147 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Турці 

1923  -”- 

4148 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Турці. Копії 

1923  -”- 

4149 Те ж  1924  -”- 

4150 Рішення про зміну штатного розкладу  повітової 

лікарняної каси у м. Турці 

1925  -”- 

4151 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Турці 

1926  -”- 

4152 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Турці. Копії 

1926  -”- 

4153 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Турці за 1926 р. 

1926 -1927  -”- 

4154 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Турці. Статути 

1927  -”- 

4155 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Турці 

1927  -”- 

4156 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Турці. Копії 

1927  -”- 

4157 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Турці 

1927  -”- 

4158 Протоколи засідань правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Турці. Копії 

1928  -”- 

4159 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Турці ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Львові 

 

1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4160 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Турці. Статут 

1929  польська 

4161 Протоколи засідань правління і третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Турці. Копії 

1929  -”- 

4162 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Турці. Копії 

1929  -”- 

4163 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Турці 

1929  -”- 

4164 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Турці. Копії 

1930  -”- 

4165 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної ка-

си у м. Турці 

1930  -”- 

4166 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Турці 

1930  -”- 

4167 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Турці. Копії 

1931  -”- 

4168 Звіти ревізійних комісарів про перевірку  повіто-

вої лікарняної каси у м. Турці 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Холмі 

4169 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Холмі 

1925  -”- 

4170 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1925  -”- 

4171 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1925  -”- 

4172 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі та її відділення у м. Рейовец комі-

саром Долежком Франциском новопризначеному 

комісарові Раневському Войцехові 

1925  -”- 

4173 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі. Копії 

1926  -”- 

4174 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі комісаром Раневським Войцехом 

новопризначеному комісарові Вітковському Та-

дею 

1926  -”- 

4175 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі. Копії 

1927  -”- 

4176 Справа про перевірку роботи лікарів повітової 

лікарняної каси у м. Холмі ревізором Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Варшаві 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4177 Справа про розгляд скарг мешканців присілка 

Сєдлєц на роботу повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1927  польська 

4178 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1928  -”- 

4179 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі 

1928  -”- 

4180 Звіт ревізора Окружного управління страхування 

у м. Варшаві про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Холмі 

1928  -”- 

4181 Звіти повітової лікарняної каси у м. Холмі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

4182 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1928  -”- 

4183 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі комісаром Юрченком Юзефом 

новопризначеному комісарові Білюховському 

Стефанові 

1928  -”- 

4184 Те ж комісаром Білюховським Стефаном ново-

призначеному комісарові Білецькому Юзефові 

1928  -”- 

4185 Справа про звільнення з роботи службовця пові-

тової лікарняної каси у м. Холмі Цвєржнєвського 

Яна 

1928  -”- 

4186 Протоколи засідань ревізійної комісії повітової 

лікарняної каси у м. Холмі. Копії 

1929  -”- 

4187 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі. Копії 

1929  -”- 

4188 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Холмі 

1929  -”- 

4189 Статистичні відомості про кількість застрахова-

них осіб у повітовій лікарняній касі у м. Холмі 

1929  -”- 

4190 Звіти повітової лікарняної каси у м. Холмі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

4191 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1929  -”- 

4192 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі комісаром Білецьким Юзефом но-

вопризначеному комісарові Ямровичу Станісла-

вові 

1929  -”- 

4193 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі. Копії 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4194 Звіти повітового лікаря про перевірку роботи лі-

карів повітової лікарняної каси у м. Холмі та її 

відділення у м. Рейовец 

1930  польська 

4195 Звіти повітової лікарняної каси у м. Холмі про 

надану допомогу годуючим матерям у 1930 р. 

1930 -1931  -”- 

4196 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1930  -”- 

4197 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Холмі. Статут 

1931  -”- 

4198 Регламент для лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1931  -”- 

4199 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Холмі. Копії 

1931  -”- 

4200 Звіти ревізорів окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові та ревізійних комісарів про перевірку 

роботи лікарів і аптеки повітової лікарняної каси 

у м. Холмі 

1931  -”- 

4201 Звіти повітової лікарняної каси у м. Холмі про 

надану допомогу годуючим матерям у І-у 

півріччі 1931 року 

1931  -”- 

4202 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Хол-

мі з лікарями каси. Копії 

1931  -”- 

4203 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Холмі 

1931  -”- 

4203а Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Холмі та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Любліні 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Хжанові 

4204 Те ж про призначення Фанферка Адама на 

посаду комісара повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1920  -”- 

4205 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові. Статут 

1921  -”- 

4206 Справа про розгляд скарг робітників металургій-

ного заводу “Jadwiga” у м-ку Тжебині на роботу 

повітової лікарняної каси у м. Хжанові 

1921  -”- 

4207 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові. Статути 

1922  -”- 

4208 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статути 

 

1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4209 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Хжанові. Копії 

1923  польська 

4210 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові 

1923 -1924  -”- 

4211 Списки особового складу керівних органів пові-

тової лікарняної каси у м. Хжанові 

1923  -”- 

4212 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові комісаром Фанферком Адамом 

правлінню каси 

1923  -”- 

4213 Справа про призначення Бачакевича Франциска 

на посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1923  -”- 

4214 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статут 

1924  -”- 

4215 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Хжанові. Копії 

1924  -”- 

4216 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові ревізором Окружного управління 

страхування 

1924 -1925  -”- 

4217 Те ж про розгляд скарг лікарів повітової лікарня-

ної каси у м. Хжанові на роботу комісара каси 

Фанферка Адама 

1924  -”- 

4218 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Хжанові. Копії 

1925  -”- 

4219 Протоколи засідань ревізійної комісії повітової 

лікарняної каси у м. Хжанові про перевірку 

роботи каси та її відділень 

1925  -”- 

4220 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку роботи лікарів відді-

лень повітової лікарняної каси у м. Хжанові 

1925  -”- 

4221 Те ж повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925 -1926  -”- 

4222 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1925  -”- 

4223 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статути 

1926  -”- 

4224 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Хжанові. Копії 

1926  -”- 

4225 Те ж ревізійної комісії про перевірку роботи каси 

та її відділень 

1926  -”- 

4226 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові та її відділень 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4227 Звіти повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  польська 

4228 Справа про звільнення з роботи службовця пові-

тової лікарняної каси у м. Хжанові Сколуби 

Гната 

1926  -”- 

4229 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статут 

1927  -”- 

4230 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові. Копії 

1927  -”- 

4231 Звіти ревізорів про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Хжанові 

1927  -”- 

4232 Те ж повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

4233 Справи про звільнення з роботи службовця 

повітової лікарняної каси у м. Хжанові Коханика 

Мечислава 

1927  -”- 

4234 Те ж Лібертовського [Фридоліна] 1927  -”- 

4235 Справа про суперечку комісара повітової лікар-

няної каси у м. Хжанові з лікарями каси 

1927  -”- 

4236 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статут 

1928  -”- 

4237 Справа про затвердження регламенту для служ-

бовців і лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1928  -”- 

4238 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Хжанові. Копії 

1928  -”- 

4239 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові. Копії 

1928  -”- 

4240 Звіт повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

діяльність 

1928  -”- 

4241 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові ревізорами Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1928  -”- 

4242 Звіти повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

4243 Справа про затвердження особового складу ради 

повітової лікарняної каси у м. Хжанові 

1928  -”- 

4244 Те ж про відкриття апетки повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові 

1929  -”- 

4245 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статут 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4246 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові 

1929  польська 

4247 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Хжанові. Копії 

1929  -”- 

4248 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові. Копії 

1929  -”- 

4249 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові 

1929  -”- 

4250 Те ж повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

4251 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1929  -”- 

4252 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові комісаром Міхаловським Марти-

ном новопризначеному комісарові Летечко Рома-

нові 

1929  -”- 

4253 Справа про призначення Катанського Стефана на 

посаду директора повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1929  -”- 

4254 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові. Копії 

1930  -”- 

4255 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові 

1930  -”- 

4256 Звіти повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4257 Угода про купівлю-продаж нерухомого майна, 

укладена між повітовою лікарняною касою у 

м. Хжанові та Клінберґом Мозесом. Копія 

1930  -”- 

4258 Справа про купівлю нерухомого майна повіто-

вою лікарняною касою у м. Хжанові у Мацієвсь-

кої Юзефи з с. Щакова 

1930  -”- 

4259 Те ж про розгляд скарги Галюса Михайла на не-

правильне лікувіання лікарів  повітової лікарня-

ної каси у м. Хжанові 

1930  -”- 

4260 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові 

1930  -”- 

4261 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Хжанові. Статут 

1931  -”- 

4262 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Хжанові. Копії 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

 4263 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Хжанові ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1931  польська 

4264 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Хжанові комісаром Колкевичем ново-

призначеному комісарові Летечко Романові 

1931  -”- 

4265 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Хжанові. Статути 

1932  -”- 

4266 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії  лікарняної каси у м. Хжанові. Том І. Копії 

1932  -”- 

4267 Те ж, том ІІ 1932  -”- 

4268 Те ж, том ІІІ і останній 1932  -”- 

4269 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Хжанові. Копії 

1932  -”- 

4270 Звіти ревізійного комісара про перевірку лікарня-

ної каси у м. Хжанові 

1932  -”- 

4271 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Хжанові 1932  -”- 

4272 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Хжанові 

про витрати на лікування застрахованих осіб 

1932  -”- 

4273 Звіти повітової лікарняної каси у м. Хжанові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

4274 Те ж про виплачену допомогу застрахованим 

особам 

1932  -”- 

4275 Інвентарний опис нерухомого майна лікарняної 

каси у м. Хжанові 

1932  -”- 

4276 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Хжанові у зв'язку з відмовою виплатити їм до-

помогу 

1932  -”- 

4277 Штатний розклад лікарняної каси у м. Хжанові 1932  -”- 

4278 Справа про призначення Летечко Романа на поса-

ду директора лікарняної каси у м. Хжанові 

1932  -”- 

4279 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Хжанові. Том І. Копії 

1933  -”- 

4280 Те ж, том ІІ 1933  -”- 

4281 Те ж, том ІІІ 1933  -”- 

4282 Те ж, том ІV і останній 1933  -”- 

4283 Статистичні відомості про кількість розглянутих 

справ тимчасовою третейською комісією лікар-

няної каси у м. Хжанові 

1933  -”- 

4284 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Хжанові. Копії 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4285 Звіт ревізійного комісара про перевірку лікарня-

ної каси у м. Хжанові 

1933  польська 

4286 Бюджет лікарняної каси у м. Хжанові. Проект 1933  -”- 

4287 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Хжанові за 

І-е півріччя 1933 року 

1933  -”- 

4288 Скарги застрахованих осіб у повітовій лікарняній 

касі у м. Хжанові у зв'язку з відмовою виплатити 

їм допомогу 

1933  -”- 

4289 Справа про укладення угоди лікарняної каси у 

м. Хжанові з лікарем Войнаровичем 

1933  -”- 

4290 Регламент лікарняної каси у м. Хжанові. Список 

службовців 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

4291 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у м-

ку Чесанові. Статут 

1921  -”- 

4292 Протоколи засідань ради, правління, третейської 

і ревізійної комісій  повітової лікарняної каси у 

м-ку Чесанові. Копії 

1921  -”- 

4293 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у м-

ку Чесанові. Статут 

1922  -”- 

4294 Протоколи засідань повітової лікарняної каси у 

м-ку Чесанові. Копії 

1922  -”- 

4295 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові. Статути 

1923  -”- 

4296 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м-ку Чесанові. Копії 

1923  -”- 

4297 Справа про розпуск керівних органів повітової 

лікарняної каси у м-ку Чесанові та призначення 

комісара 

1923  -”- 

4298 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові. Статути 

1924  -”- 

4299 Те ж про затвердження регламенту для хворих  

повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові. Рег-

ламент 

1924  -”- 

4300 Звіт ревізора Окружного управління страхування 

у м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові 

1924  -”- 

4301 Рішення про звільнення і призначення комісара  

повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

 

1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4302 Справа про розгляд скарги лікаря повітової лі-

карняної каси у м-ку Чесанові Залеського за 

незаконне звільнення з роботи 

1925  польська 

4303 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

1925  -”- 

4304 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові 

1926  -”- 

4305 Протоколи засідань правління і третейської ко-

місії повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові. 

Копії 

1926  -”- 

4306 Справа про розпуск керівного складу повітової 

лікарняної каси у м-ку Чесанові та призначення 

комісара 

1926  -”- 

4307 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м-ку Чесанові. Копії 

1926  -”- 

4308 Квартальний звіт повітового лікаря про пере-

вірку лікувальної роботи повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові 

1926  -”- 

4309 Звіти повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1926 -1927  -”- 

4310 Трудова угода комісара повітової лікарняної каси 

у м-ку Чесанові з лікарем-стоматологом з 

м. Ярослава Россманом Олександром. Копія 

1926  -”- 

4311 Список службовців  повітової лікарняної каси у 

м-ку Чесанові 

1926  -”- 

4312 Регламент для лікарів  повітової лікарняної каси 

у м-ку Чесанові 

1927  -”- 

4313 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові 

1927  -”- 

4314 Звіти повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1927 -1928  -”- 

4315 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м-

ку Чесанові з лікарями. Копії 

1927  -”- 

4316 Листування з повітовою лікарняною касою у м-

ку Чесанові з персональних питань службовців 

1927  -”- 

4317 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові. Статут 

1928  -”- 

4318 Регламент для лікарів і дисциплінарної комісії  

повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

1928  -”- 

4319 Протоколи засідань ради і третейської комісії  

повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові. Копії 

1928  -”- 



№ 
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дати 

К-ть 
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Мова 

док-тів 

4320 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м-ку Чесанові. Копії 

1928  польська 

4321 Оголошення про проведення виборів до ради  по-

вітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

1928  -”- 

4322 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м-

ку Чесанові з лікарями 

1928  -”- 

4323 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м-ку Чесанові. Копії 

1929  -”- 

4324 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові 

1929  -”- 

4325 Звіти повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

4326 Трудова угода правління повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові з Спілкою лікарів лікарня-

них кас у м. Львові 

1929  -”- 

4327 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м-ку Чесанові. Копії 

1930  -”- 

4328 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м-ку Чесанові 

1930  -”- 

4329 Звіти повітової лікарняної каси у м-ку Чесанові 

про надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4330 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м-ку Чесанові 

1930  -”- 

4331 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м-ку Чесанові. Копії 

1931  -”- 

4332 Звіт ревізійного комісара про перевірку повітової 

лікарняної каси у м-ку Чесанові 

1931  -”- 

4333 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м-ку Чесанові та передачі її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Рава Руська 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Цєшині 

4334 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Статут 

1921  -”- 

4335 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Цєшині. Статут 

1922  -”- 

4336 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Копії 

1922  -”- 

4337 Те ж правління 

 

1922  -”- 



№ 
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4338 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Цєшині. Статут 

1923  польська 

4339 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Копії 

1923  -”- 

4340 Те ж правління 1923  -”- 

4341 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині 

1923  -”- 

4342 Список членів керівного складу  повітової лікар-

няної каси у м. Цєшині 

1923  -”- 

4343 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Статут 

1924  -”- 

4344 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Копії 

1924  -”- 

4345 Те ж правління 1924  -”- 

4346 Те ж ради делегатів 1925  -”- 

4347 Те ж правління 1925  -”- 

4348 Звіт лікаря окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку роботи лікарів повітової 

лікарняної каси у м. Цєшині 

1925  -”- 

4349 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

4350 Список членів правління повітової лікарняної ка-

си у м. Цєшині 

1925  -”- 

4351 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Цєшині. Копії 

1926  -”- 

4352 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Цєшині 

1926  -”- 

4353 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

надану допомогу годуючим матерям у 1926 р. 

1926 -1927  -”- 

4354 Рішення про відмову змінити статут повітової 

лікарняної каси у м. Цєшині. Статут 

1927  -”- 

4355 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Листування з цього питання 

1927  -”- 

4356 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Цєшині. Копії 

1927  -”- 

4357 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині 

 

1927  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4358 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  польська 

4359 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Цє-

шині з лікарями 

1927  -”- 

4360 Список членів правління повітової лікарняної ка-

си у м. Цєшині 

1927  -”- 

4361 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Статут 

1928  -”- 

4362 Регламент для ради повітової лікарняної каси у 

м. Цєшині. Проект 

1928  -”- 

4363 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Цєшині. Копії 

1928  -”- 

4364 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Цєшині ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Кракові 

1928  -”- 

4365 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

4366 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Цєшині 

1928  -”- 

4367 Списки членів керівного складу  повітової лікар-

няної каси у м. Цєшині на 1929 р. 

1928  -”- 

4368 Справа про затвердження регламенту для служ-

бовців  повітової лікарняної каси у м. Цєшині 

1929 -1931  -”- 

4369 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Копії 

1929  -”- 

4370 Те ж правління 1929  -”- 

4371 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

4372 Те ж  ревізійної комісії  1929  -”- 

4373 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

результати виборів керівних органів каси 

1929  -”- 

4374 Те ж про діяльність правління каси 1929  -”- 

4375 Те ж про надану допомогу годуючим матерям у 

1929 р. 

1929 -1930  -”- 

4376 Прохання спілки робітників каміноломень про 

зниження членських внесків повітовою лікарня-

ною касою у м. Цєшині 

1929  -”- 

4377 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Цєшині 

1929  -”- 

4378 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Статут 

 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4379 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині 

1930  польська 

4380 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині. Копії 

1930  -”- 

4381 Те ж правління 1930  -”- 

4382 Те ж третейської комісії 1930  -”- 

4383 Те ж ревізійної комісії 1930  -”- 

4384 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

результати виборів членів ревізійної комісії 

1930  -”- 

4385 Те ж про діяльність комісара каси 1930  -”- 

4386 Бюджет повітової лікарняної каси у м. Цєшині 1930  -”- 

4387 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині 

1930  -”- 

4388 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4389 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Цєшині про продаж приміщення каси 

1930 -1931  -”- 

4390 Рішення на скарги застрахованих осіб у повітовій 

лікарняній касі у м. Цєшині у зв'зку з відмовою 

виплатити їм допомогу 

1930  -”- 

4391 Списки службовців і лікарів повітової лікарняної 

каси у м. Цєшині 

1930  -”- 

4392 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Цєшині правлінням каси комісарові Ле-

течко Романові 

1930  -”- 

4393 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Цєшині. Копії 

1931  -”- 

4394 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Цєшині. Копії 

1931  -”- 

4395 Звіти комісара повітової лікарняної каси у м. Цє-

шині про діяльність тимчасової третейської ко-

місії 

1931  -”- 

4396 Звіт ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Цєшині 

1931  -”- 

4397 Звіти повітової лікарняної каси у м. Цєшині про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

4398 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Цєшині та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Бєльсько 

 

1931  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

 

Документи повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

4399 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова. Статут 

1922  польська 

4400 Те ж про зміну статуту повітової лікарняної каси 

у м. Ченстохова 

1923  -”- 

4401 Те ж про звільнення комісара повітової лікарня-

ної каси у м. Ченстохова Осєвского Казимира та 

призначення на цю посаду Кавецького Діоніза 

1923  -”- 

4402 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова 

1924  -”- 

4403 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Копії 

1924  -”- 

4404 Те ж правління 1924  -”- 

4405 Те ж виборчої комісії з виборів членів ради. 

Список обраних 

1924  -”- 

4406 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова за листопад-грудень 1924 року 

1924  -”- 

4407 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1924  -”- 

4408 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про надану допомогу годуючим матерям 

1924  -”- 

4409 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про призначення Осєвского Казимира на посаду 

комісара повітової лікарняної каси у м. Ченсто-

хова 

1924  -”- 

4410 Організаційний статут повітової лікарняної каси 

у м. Ченстохова 

1925  -”- 

4411 Рішення Окружного управління страхування у 

м. Варшаві про зміну статуту повітової лікарня-

ної каси у м. Ченстохова. Статут 

1925  -”- 

4412 Регламент ради повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1925  -”- 

4413 Інструкція для канцелярії повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова 

1925  -”- 

4414 Тимчасова інструкція для керівника господар-

ського відділу повітової лікарняної каси у м. Чен-

стохова 

1925  -”- 

4415 Протоколи засідань ради повітової лікарняної ка-

си у м. Ченстохова. Копії 

 

1925  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4416 Розпорядження голови правління і комісара пові-

тової лікарняної каси у м. Ченстохова. Том І. Копії 

1925  польська 

4417 Те ж, том ІІ і останній 1925  -”- 

4418 Протоколи засідань ревізійної комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Ченстохова. Копії 

1925  -”- 

4419 Протоколи засідань комісії з розробки колектив-

ної трудової угоди повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова з місцевим відділенням Спілки 

лікарів. Трудова угода. Копії 

1925  -”- 

4420 Листування з Окружним управлінням страхуван-

ня у м. Варшаві та повітовою лікарняною касою 

у м. Ченстохова про порядок обрання членів 

правління каси 

1925  -”- 

4421 Справа про перевірку  повітової лікарняної каси 

у м. Ченстохова ревізором Окружної спілки 

лікарняних кас у м. Кракові 

1925  -”- 

4422 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про надану допомогу годуючим матерям 

1925  -”- 

4423 Справа про затвердження штатного розкладу по-

вітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

1925  -”- 

4424 Рішення Окружного управління страхування у 

м. Варшаві про розпуск правління повітової 

лікарняної каси у м. Ченстохова та призначення 

Каліневича Станіслава на посаду комісара каси 

1925  -”- 

4425 Справа про приймання діловодства повітової лі-

карняної каси у м. Ченстохова комісаром Каліне-

вичем Станіславом і його заступником Ярмуло-

вичем Ромуальдом 

1925  -”- 

4426 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Ченстохова комісаром правлінню каси 

1925  -”- 

4427 Регламент для службовців  повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Проект 

1926  -”- 

4428 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Копії 

1926  -”- 

4429 Те ж правління 1926  -”- 

4430 Те ж третейської комісії 1926  -”- 

4431 Те ж ревізійної комісії 1926  -”- 

4432 Розпорядження голови правління повітової лікар-

няної каси у м. Ченстохова. Копії 

1926  -”- 

4433 Бюджет повітової лікарняної каси у м. Ченстохо-

ва на І-й квартал 1926 р. 

 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4434 Звіти повітової лікарняної каси у м.Ченстохова 

про надану допомогу годуючим матерям 

1926  польська 

4435 Оголошення Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про організацію курсів для службов-

ців  повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

1926  -”- 

4436 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Ченстохова 

1926 -1929  -”- 

4437 Трудові угоди повітової лікарняної каси у м. Чен-

стохова з лікарями 

1926  -”- 

4438 Те ж з місцевим відділенням Спілки фармацев-

тів. Листування про підвищення заробітної плати 

фармацевтам 

1926 -1927  -”- 

4439 Те ж з місцевим відділенням фельдшерів. 

Листування про винагороду роботи фельдшерів 

1926 -1927  -”- 

4440 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1926  -”- 

4441 Звіти правління повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова про організацію каси 

1927  -”- 

4442 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Копії 

1927  -”- 

4443 Те ж правління 1927  -”- 

4444 Те ж третейської комісії 1927  -”- 

4445 Те ж ревізійної комісії 1927  -”- 

4446 Розпорядження голови правління повітової лікар-

няної каси у м. Ченстохова. Копії 

1927  -”- 

4447 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про витрати на лікування застрахованих осіб 

1927  -”- 

4448 Те ж про надану допомогу годуючим матерям 1927  -”- 

4449 Справа про продаж будинку із земельною ділян-

кою у с. Герби повітовою лікарняною касою у 

м. Ченстохова священикові Врублевському Боле-

славові 

1927 -1928  -”- 

4450 Те ж про будівництво лікарні повітової лікарня-

ної каси у м. Ченстохова 

1927  -”- 

4451 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Ченстохова та Професійною спілкою лікарів-

стоматологів щодо розгляду скарги лікарів на 

видану інструкцію 

1927 -1928  -”- 

4452 Справа про розгляд скарги аптекарів м. Ченсто-

хова на відкриття аптеки повітової лікарняної 

каси 

 

1927 -1928  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4453 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1927  польська 

4454 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Ченстохова з персональних питань 

1927  -”- 

4455 Пропозиція повітової лікарняної каси у м. Ченс-

тохова щодо звільнення від призову до війська 

директора і лікарів каси 

1927  -”- 

4456 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Статут 

1928  -”- 

4457 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Копії 

1928  -”- 

4458 Те ж правління, том І 1928  -”- 

4459 Те ж, том ІІ і останній 1928  -”- 

4460 Справа про вибори заступника голови правління  

повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

1928  -”- 

4461 Розпорядження голови правління повітової лікар-

няної каси у м. Ченстохова про реорганізацію ка-

си. Копії 

1928  -”- 

4462 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова ревізорами Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Кракові 

1928  -”- 

4463 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про витрату коштів на лікування застрахованих 

осіб 

1928  -”- 

4464 Те ж про витрату коштів на лікування раніше 

застрахованих осіб 

1928  -”- 

4465 Те ж про  надану допомогу годуючим матерям 1928  -”- 

4466 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Ченстохова про будівництво амбулаторії у 

с. Конописька 

1928  -”- 

4467 Справа про розгляд скарги лікарів-стоматологів  

повітової лікарняної каси у м. Ченстохова на дія-

льність директора Мілковського 

1928  -”- 

4468 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1928  -”- 

4469 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Копії 

1929  -”- 

4470 Те ж правління 1929  -”- 

4471 Те ж будівельної комісії 1929  -”- 

4472 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Ченстохова. Копії 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4473 Розпорядження голови правління повітової 

лікарняної каси у м. Ченстохова. Копії 

1929  польська 

4474 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про результати виборів членів ради каси 

1929  -”- 

4475 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова ревізорами Окружної спілки лікар-

няних кас у м. Кракові 

1929  -”- 

4476 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про витрату коштів на лікування застрахованих 

осіб 

1929  -”- 

4477 Листування з повітовою лікарняноюкасою у 

м. Ченстохова з фінансових питань 

1929  -”- 

4478 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про надану допомогу годуючим матерям у 

1929 р. 

1929 -1930  -”- 

4479 Скарги службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова на незаконне звільнення з роботи 

1929  -”- 

4480 Колективна трудова угода повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова з місцевою спілкою лікарів. 

Проект. Трудова угода. Копія 

1929  -”- 

4481 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1929  -”- 

4482 Звіти комісара повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова про реорганізацію стоматологічної 

амбулаторії 

1930  -”- 

4483 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Ченстохова. Копії 

1930  -”- 

4484 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку роботи лікарів-стомато-

логів, рентгенологів і аптеки повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова 

1930  -”- 

4485 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4486 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова з головним лікарем Білюховським 

Тадеєм 

1930  -”- 

4487 Те ж місцевою спілкою лікарів 1930  -”- 

4488 Те ж з товариством боротьби з туберкульозом 

про лікування застрахованих осіб 

1930  -”- 

4489 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1930  -”- 

4490 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4491 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

1930  польська 

4492 Рішення про призначення Матули Владислава на 

посаду комісара повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1930  -”- 

4493 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про прийнятих і звільнених службовців 

1930  -”- 

4494 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова 

1931  -”- 

4495 Розпорядження комісара повітової лікарняної 

каси у м. Ченстохова. Копії 

1931  -”- 

4496 Звіти ревізора окружної спілки лікарняних кас у  

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної ка-

си у м. Ченстохова 

1931  -”- 

4497 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Ченстохова з фінансових питань 

1931  -”- 

4498 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

про надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

4499 Угода повітової лікарняної каси у м. Ченстохова з 

товариством боротьби з туберкульозом про ліку-

вання застрахованих осіб. Листування з цього 

питання 

1931  -”- 

4500 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Ченстохова 

1931  -”- 

4501 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Ченстохова комісаром Вонсовичем Ми-

хайлом комісарові Матулі Владиславові 

1931  -”- 

4502 Те ж повітової лікарняної каси у м. Радомско ко-

місаром каси Радецьким Тадеєм комісарові пові-

тової лікарняної каси у м. Ченстохова Матулі 

Владиславові 

1931  -”- 

4503 Справа про призначення особового складу тре-

тейської комісії  повітової лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1931  -”- 

4504 Те ж про призначення адвоката Завадського Рай-

мунда на посаду юристконсульта повітової лікар-

няної каси у м. Ченстохова 

1931  -”- 

4505 Листування з повітовою лікарняною касою у 

м. Ченстохова про призначення і звільнення 

службовців 

1931  -”- 

4506 Оголошення про реорганізацію лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

 

1932  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4507 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Ченстохова. Статут 

1932  польська 

4508 Протоколи засідань тимчасової третейської ко-

місії лікарняної каси у м. Ченстохова. Копії 

1932  -”- 

4509 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Ченстохова. Том І. Копії 

1932  -”- 

4510 Те ж, том ІІ і останній 1932  -”- 

4511 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Ченс-

тохова ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1932  -”- 

4512 Звіти ревізійного комісара лікарняної каси у 

м. Ченстохова про перевірку каси 

1932  -”- 

4513 Фінансові звіти лікарняної каси у м. Ченстохова 1932  -”- 

4514 Листування з лікарняною касою у м. Ченстохова 

з фінансових питань 

1932  -”- 

4515 Звіти лікарняної каси у м. Ченстохова про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

4516 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікарня-

ній касі у м. Ченстохова у зв'язку з відмовою вип-

латити їм допомогу. Листування з цього питання 

1932  -”- 

4517 Справа про розгляд скарги застрахованого у 

лікарняній касі у м. Ченстохова Скальського Ста-

ніслава на лікування в санаторії у с. Бистра 

1932  -”- 

4518 Те ж про розгляд скарг на діяльність директора і 

службовців лікарняної каси у м. Ченстохова 

1932  -”- 

4519 Список підприємств, які відносилися до лікарня-

ної каси у м. Ченстохова 

1932  -”- 

4520 Списки відділень, які несплатили членські 

внески лікарняній касі у м. Ченстохова 

1932  -”- 

4521 Штатний розклад лікарняної каси у м. Ченстохо-

ва. Списки службовців 

1932  -”- 

4522 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Ченстохова комісаром Матулою Владиславом 

новопризначеному комісарові Міхальському 

Каролю 

1932  -”- 

4523 Справа про призначення тимчасової третейської 

комісії лікарняної каси у м. Ченстохова 

1932  -”- 

4524 Те ж Матули Владислава на посаду директора 

лікарняної каси у м. Ченстохова 

 

 

 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4525 Листування з Міністерством праці і громадської 

опіки, Окружною спілкою лікарняних кас у 

м. Кракові та лікарняною касою у м. Ченстохова 

про призначення, переміщення і звільнення 

службовців та ін. персональні питання 

1932  польська 

4526 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Ченстохова. Статут 

1933  -”- 

4527 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Ченстохова. Копія. Звіт директора каси про 

введення регламенту у дію 

1933  -”- 

4528 Регламент ради лікарів лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1933  -”- 

4529 Протоколи засідань тимчасової третейської 

комісії лікарняної каси у м. Ченстохова. Копії  

1933  -”- 

4530 Те ж ревізійної комісії 1933  -”- 

4531 Розпорядження директора лікарняної каси у 

м. Ченстохова. Копії 

1933  -”- 

4532 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Ченс-

тохова ревізорами Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1933  -”- 

4533 Відомості про нарахування внесків у фонд праці 

лікарняної каси у м. Ченстохова 

1933  -”- 

4534 Бюджет лікарняної каси у м. Ченстохова. Проект 1933  -”- 

4535 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Ченстохова 

за 1929 – 1933 рр. 

1933  -”- 

4536 Листування з лікарняною касою у м. Ченстохова 

з фінансових питань 

1933  -”- 

4537 Звіти лікарняної каси у м. Ченстохова про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

4538 Те ж про нерухоме майно 1933  -”- 

4539 Рішення на скарги застрахованих осіб у лікар-

няній касі у м. Ченстохова у зв'язку з відмовою 

виплатити їм допомогу 

1933  -”- 

4540 Списки службовців лікарняної каси у м. Ченсто-

хова 

1933  -”- 

4541 Списки службовців лікарняної каси у м. Ченсто-

хова, яким винесли адміністративне покарання 

1933  -”- 

4542 Справа про призначення тимчасової третейської 

комісії лікарняної каси у м. Ченстохова 

1933  -”- 

4543 Рішення Міністерства громадської опіки про 

призначення Кобаса Тадея на посаду комісара 

лікарняної каси у м. Ченстохова 

1933  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4544 Справа про призначення Білюховського Тадея на 

посаду головного лікаря лікарняної каси у 

м. Ченстохова 

1933  польська 

4545 Листування з лікарняною касою у м. Ченстохова 

про призначення, переміщення і звільнення 

службовців та ін. персональні питання 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Чорткові 

4546 Справа про відкриття повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1921  -”- 

4547 Звіт про діяльність повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові за серпень 1923 р. 

1923  -”- 

4548 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1923  -”- 

4549 Справа про передачу діловодства повітової лікар-

няної каси у м. Чорткові комісаром Вакальським 

Яном комісарові Кімельману 

1923  -”- 

4550 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Чорткові. Статути 

1924  -”- 

4551 Інструкція для лікарів повітової лікарняної каси 

у м. Чорткові 

1924  -”- 

4552 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Чорткові. Копії 

1924  -”- 

4553 Справа про звільнення з роботи службовця пові-

тової лікарняної каси у м. Чорткові Клопотовсь-

кого Антонія 

1924 -1925  -”- 

4554 Справа про відкриття відділення Чортківської 

повітової лікарні у м. Борщові 

1925  -”- 

4555 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Чорткові. Копії 

1925  -”- 

4556 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1925  -”- 

4557 Штатний розклад повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові. Проект 

1925 -1926  -”- 

4558 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Чорткові. Копії 

1926  -”- 

4559 Звіт ревізора окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Чорткові 

1926  -”- 

4560 Рішення про зміну штатного розкладу повітової 

лікарняної каси у м. Чорткові. Штатний розклад. 

Список службовців 

 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4561 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Чорткові 

1927  польська 

4562 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Чорткові. Копії 

1927  -”- 

4563 Рішення про зміну штатного розкладу повітової 

лікарняної каси у м. Чорткові 

1927  -”- 

4564 Списки адміністративного і медичного персо-

налу повітової лікарняної каси у м. Чорткові 

1927  -”- 

4565 Справа про суперечку між директором і коміса-

ром повітової лікарняної каси у м. Чорткові 

1927  -”- 

4566 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Чорткові. Копії 

1928  -”- 

4567 Те ж третейської комісії 1928  -”- 

4568 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

 1928  -”- 

4569 Звіти повітової лікарняної каси у м. Чорткові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

4570 Справа про купівлю нерухомого майна 

повітовою лікарняною касою у м. Чорткові 

1928  -”- 

4571 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Чорткові. Копії 

1929  -”- 

4572 Те ж третейської комісії. Список кандидатів у 

члени комісії 

1929  -”- 

4573 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові ревізором Окружної спілки лікарня-

них кас у м. Львові 

 1929  -”- 

4574 Звіти повітової лікарняної каси у м. Чорткові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

4575 Справа про будівництво приміщення повітової 

лікарняної каси у м. Чорткові 

1929  -”- 

4576 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1929  -”- 

4577 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Чорткові комісаром Дворським Юстином 

1929  -”- 

4578 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Чорткові. Копії 

1930  -”- 

4579 Звіти повітової лікарняної каси у м. Чорткові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4580 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Чор-

ткові з головним лікарем Завадським Олександ-

ром 

1930  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4581 Дисциплінарна справа лікаря повітової лікарня-

ної каси у м. Копичинці, звинуваченого у пору-

шенні службової дисципліни 

1930 -1931  польська 

4582 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Чорткові. Статут 

1931  -”- 

4583 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Чорткові. Копії 

1931  -”- 

4584 Те ж тимчасової третейської комісії. Список 

кандидатів у члени комісії 

1931  -”- 

4585 Розпорядження комісара  повітової лікарняної ка-

си у м. Чорткові. Копії 

1931  -”- 

4586 Звіти ревізійного комісара Окружної спілки лі-

карняних кас у м. Львові про перевірку повітової 

лікарняної каси у м. Чорткові 

1931  -”- 

4587 Звіти повітової лікарняної каси у м. Чорткові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

4588 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Чорткові заступником комісара Завадсь-

ким Олександром комісарові Груберу Марцелію 

1931  -”- 

4589 Справа про звільнення з роботи комісара  повіто-

вої лікарняної каси у м. Чорткові Дворського Юс-

тина та призначення на його місце Заварського 

Владислава 

1931  -”- 

4590 Рішення про зміну статуту лікарняної каси у 

м. Чорткові. Статут 

1932  -”- 

4591 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії лікарняної каси у м. Чорткові. Список особо-

вого складу третейської комісії. Проект 

1932  -”- 

4592 Розпорядження комісара лікарняної каси у м. Чо-

рткові. Копії 

1932  -”- 

4593 Звіти директора лікарняної каси у м. Чорткові 

про діяльність 

1932  -”- 

4594 Фінансовий звіт лікарняної каси у м. Чорткові 1932  -”- 

4595 Справа про перевірку лікарняної каси у м. Чорт-

кові ревізорами окружної спілки лікарняних кас 

у м. Львові 

1932  -”- 

4596 Звіти лікарняної каси у м. Чорткові про надану 

допомогу годуючим матерям 

1932  -”- 

4597 Справа про будівництво приміщення лікарняної 

каси у м. Чорткові 

1932  -”- 

4598 Те ж про розгляд скарги Фуглевича Франциска 

на роботу лікарняної каси у м. Чорткові 

1932  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4599 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Чорткові у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1932  польська 

4600 Штатний розклад лікарняної каси у м. Чорткові. 

Список службовців і лікарів 

1932  -”- 

4601 Протокол передачі справ лікарняної каси у 

м. Чорткові комісаром Масним Антонієм ново-

призначеному комісарові Мальському Юзефові 

1932  -”- 

4602 Рішення про призначення Масного Антонія на 

посаду директора  лікарняної каси у м. Чорткові 

1932  -”- 

4603 Регламент для службовців лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1933  -”- 

4604 Розпорядження комісара лікарняної каси у 

м. Чорткові. Копії 

1933  -”- 

4605 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1933  -”- 

4606 Бюджет лікарняної каси у м. Чорткові. Проект 1933  -”- 

4607 Звіти лікарняної каси у м. Чорткові про надану 

допомогу годуючим матерям 

1933  -”- 

4608 Те ж про наявність нерухомого майна 1933  -”- 

4609 Скарги застрахованих осіб у лікарняній касі у 

м. Чорткові у зв'язку з відмовою виплатити їм 

допомогу 

1933  -”- 

4610 Справа про укладення трудової угоди лікарняної 

каси у м. Чорткові з лікарем Петровським Євге-

ном 

1933  -”- 

4611 Список службовців лікарняної каси у м. Чорткові 1933  -”- 

4612 Справа про призначення Мацика Владислава на 

посаду директора лікарняної каси у м. Чорткові 

1933  -”- 

4613 Справа про призначення Вєлобіцького Августа 

на посаду службовця лікарняної каси у м. Чорт-

кові 

1933  -”- 

4614 Рішення про призначення особового складу тим-

часової третейської комісії лікарняної каси у 

м. Чорткові 

1933  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Яворові 

4615 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Яворові. Статут 

1921  -”- 

4616 Те ж 

 

1923  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4617 Фінансовий звіт  повітової лікарняної каси у 

м. Яворові 

1923  польська 

4618 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Яворові. Статут 

1924  -”- 

4619 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Яворові 

1925  -”- 

4620 Звіти повітової лікарняної каси у м. Яворові про 

надану допомгу годуючим матерям 

1925  -”- 

4621 Справа про звільнення з посади комісара повіто-

вої лікарняної каси у м. Яворові Гноїнського Ста-

ніслава та призначення на його місце Слугаць-

кого Казимира 

1925 -1928  -”- 

4622 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Яворові 

1926  -”- 

4623 Звіти повітової лікарняної каси у м. Яворові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1926  -”- 

4624 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Яворові комісаром Гноїнським Станісла-

вом комісарові Войтасевичу Станіславові 

1926  -”- 

4625 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Яворові. Копії 

1927  -”- 

4626 Звіти повітової лікарняної каси у м. Яворові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

4627 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Яворові. Копії 

1928  -”- 

4628 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку  повітової лікарняної 

каси у м. Яворові. Копія 

1928  -”- 

4629 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Яворові про 

надану допомогу годуючим матерям у 1928 р. 

1928 -1929  -”- 

4630 Трудові угоди повітової лікарняної каси у 

м. Яворові та лікарями. Копії 

1928  -”- 

4631 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Яворові 

1928  -”- 

4632 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Яворові. Статут 

1929  -”- 

4633 Протоколи засідань правління і третейської комі-

сії  повітової лікарняної каси у м. Яворові. Копії 

1929  -”- 

4634 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Яворові. Копія 

1929  -”- 
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4635 Звіти повітової лікарняної каси у м. Яворові про 

надану допомогу годуючим матерям 

1929  польська 

4636 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Яворові. Копії 

1930  -”- 

4637 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Яворові 

1930  -”- 

4638 Звіти повітової лікарняної каси у м. Яворові про 

надану допомогу годуючим матерям у ІІ-у 

півріччі 1930 р. 

1930  -”- 

4639 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Яворові. Копії 

1931  -”- 

4640 Справа про ліквідацію  повітової лікарняної каси 

у м. Яворові та передачу її майна і діловодства 

лікарняній касі у м. Львові 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Ярославі 

4641 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Ярославі. Копії 

1921  -”- 

4642 Оголошення про проведення виборів до ради  по-

вітової лікарняної каси у м. Ярославі 

1921  -”- 

4643 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Статут 

1922  -”- 

4644 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Копії 

1922  -”- 

4645 Те ж правління 1922  -”- 

4646 Фінансовий звіт повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1922  -”- 

4647 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі. Статут 

1923  -”- 

4648 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Статути 

1923  -”- 

4649 Протокол засідання правління  повітової лікарня-

ної каси у м. Ярославі. Копія 

1923  польсь

ка 

4650 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Статути 

1924  -”- 

4651 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1924  -”- 

4652 Угода про купівлю-продаж нерухомого майна 

між повітовою лікарняною касою у м. Ярославі 

та Дурштенфельдами Германом і Міною. Копія 

1924  -”- 



№ 
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4653 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі з лікарями. Копія 

1924  польська 

4654 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Ярославі. Копії 

1925  -”- 

4655 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Яро-

славі з місцевою спілкою лікарів. Копія 

1925  -”- 

4656 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі 

1925  -”- 

4657 Список лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1925  -”- 

4658 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Ярославі. Копії 

1926  -”- 

4659 Звіт повітового лікаря про перевірку роботи ліка-

рів повітової лікарняної каси у м. Ярославі 

1926  -”- 

4660 Трудова угода повітової лікарняної каси у м. Яро-

славі з місцевою спілкою лікарів. Копія 

1926  -”- 

4661 Рішення про затвердження штатного розкладу  

повітової лікарняної каси у м. Ярославі 

1926  -”- 

4662 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Листування з цього питання 

1927  -”- 

4663 Протоколи засідань правління повітової лікарня-

ної каси у м. Ярославі. Копії 

1927  -”- 

4664 Звіт ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Копія 

1927  -”- 

4665 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ярославі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1927  -”- 

4666 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1928  -”- 

4667 Протоколи засідань ради повітової лікарня-ної 

каси у м. Ярославі. Копії 

1928  -”- 

4668 Те ж правління 1928  -”- 

4669 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ярославі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1928  -”- 

4670 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Статут 

1929  -”- 

4671 Протоколи засідань ради і правління  повітової 

лікарняної каси у м. Ярославі. Копії 

1929  -”- 

4672 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ярославі про 

надану допомогу годуючим матерям 

 

1929  -”- 
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4673 Трудова угода повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі з місцевою спілкою лікарів 

1929  польська 

4674 Рішення на скарги застрахованих осіб у повітовій 

лікарняній касі у м. Ярославі у зв'язку з 

відмовою виплатити їм допомогу 

1929  -”- 

4675 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1929  -”- 

4676 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі 

1930  -”- 

4677 Протоколи засідань ради і правління повітової лі-

карняної каси у м. Ярославі. Копії 

1930  -”- 

4678 Звіти головного лікаря та ревізорів Окружної 

спілки лікарняних кас у м. Львові про перевірку  

повітової лікарняної каси та аптеки у м. Ярославі  

1930  -”- 

4679 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ярославі про 

надану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4680 Список службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1930  -”- 

4681 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ярославі. Статут 

1931  -”- 

4682 Регламент для головного лікаря повітової лікар-

няної каси у м. Ярославі 

1931  -”- 

4683 Протоколи засідань тимчасової третейської комі-

сії повітової лікарняної каси у м. Ярославі. Копії 

1931  -”- 

4684 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Ярославі. Копії 

1931  -”- 

4685 Звіти ревізора Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові та ревізійних комісарів про перевірку 

роботи лікарів повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі 

1931  -”- 

4686 Протокол передачі справ повітової лікарняної ка-

си у м. Ярославі керівником каси Слугацьким 

Казимиром комісарові Марчинському Юзефові 

1931  -”- 

4687 Справа про звільнення з роботи лікаря повітової 

лікарняної каси у м. Ярославі Левандовського Ві-

тольда 

1931  -”- 

4688 Те ж про ліквідацію повітової лікарняної каси у 

м. Ярославі та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Перемишлі 

1931  -”- 

Документи повітової лікарняної каси у м. Ясло 

4689 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про затвердження статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Статут 

1921  -”- 
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4690 Регламент для службовців і лікарів  повітової лі-

карняної каси у м. Ясло 

1921  польська 

4691 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Ясло. Копії 

1921  -”- 

4692 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Ясло. Статут 

1922  -”- 

4693 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Копії 

1922  -”- 

4694 Те ж правління 1922  -”- 

4695 Оголошення про проведення виборів членів 

правління повітової лікарняної каси у м. Ясло. 

Список обраних делегатів 

1922  -”- 

4696 Рішення Міністерства праці і громадської опіки 

про зміну статуту повітової лікарняної каси у 

м. Ясло. Статути 

1923  -”- 

4697 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Копії 

1923  -”- 

4698 Те ж правління 1923  -”- 

4699 Звіт Окружної спілки лікарняних кас у м. Кракові 

про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ясло 

1923  -”- 

4700 Рішення про зміну статуту  повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Статут 

1924  -”- 

4701 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Ясло. Копії 

1924  -”- 

4702 Те ж третейської та ревізійної комісій 1924  -”- 

4703 Справа про відкриття аптеки  повітової лікарня-

ної каси у м. Ясло 

1925  -”- 

4704 Протоколи засідань правління і ревізійної комісії  

повітової лікарняної каси у м. Ясло. Копії 

1925  -”- 

4705 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ясло ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1925  -”- 

4706 Те ж про закриття аптеки повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

1925  -”- 

4707 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Статут 

1926  -”- 

4708 Регламент для правління повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

1926  -”- 

4709 Протоколи засідань правління повітової лікар-

няної каси у м. Ясло. Копії 

1926  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4710 Протоколи засідань третейської комісії повітової 

лікарняної каси у м. Ясло. Копії  

1926  польська 

4711 Те ж ревізійної комісії 1926  -”- 

4712 Звіт ревізора окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

1926  -”- 

4713 Справа про призначення Беляти Юзефа на 

посаду службовця повітової лікарняної каси у 

м. Ясло 

1926  -”- 

4714 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Статут 

1927  -”- 

4715 Регламент для хворих повітової лікарняної каси у 

м. Ясло 

1927  -”- 

4716 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Копії 

1927  -”- 

4717 Те ж правління 1927  -”- 

4718 Те ж третейської комісії 1927  -”- 

4719 Те ж ревізійної комісії 1927  -”- 

4720 Справа про перевірку повітової лікарняної каси у 

м. Ясло ревізором Окружної спілки лікарняних 

кас у м. Кракові 

1927  -”- 

4721 Те ж про купівлю нерухомого майна повітовою 

лікарняною касою у м. Ясло у графа Потуліць-

кого для будівництва санаторію 

1927  -”- 

4722 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Ясло. Копії  

1928  -”- 

4723 Те ж третейської та ревізійної комісій 1928  -”- 

4724 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Львові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ясло за 1928 р. 

1928 -1929  -”- 

4725 Прейскурант на надання медичної допомоги 

застрахованим у повітовій лікарняній касі у 

м. Ясло 

1928  -”- 

4726 Справа про перебудову приміщення  повітової лі-

карняної каси у м. Ясло. План 

1928  -”- 

4727 Те ж про відкриття аптеки повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

1929  -”- 

4728 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Статут 

1929  -”- 

4729 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

 

1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

К-ть 

арк-в 

Мова 

док-тів 

4730 Протоколи засідань ради і правління повітової 

лікарняної каси у м. Ясло. Копії 

1929  польська 

4731 Те ж третейської комісії 1929  -”- 

4732 Те ж ревізійної комісії 1929  -”- 

4733 Звіти ревізорів Окружної спілки лікарняних кас у 

м. Кракові про перевірку повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

1929  -”- 

4734 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Ясло про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1929  -”- 

4735 Регламент для службовців повітової лікарняної 

каси у м. Ясло 

1930  -”- 

4736 Протоколи засідань ради повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Копії 

1930  -”- 

4737 Те ж правління за І-е півріччя 1930 р. 1930  -”- 

4738 Те ж правління за ІІ-е півріччя 1930 р. 1930  -”- 

4739 Те ж третейської та ревізійної комісій 1930  -”- 

4740 Звіти повітової лікарняної каси у м. Ясло про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1930  -”- 

4741 Списки службовців повітової лікарняної каси у 

м. Ясло 

1930  -”- 

4742 Рішення про зміну статуту повітової лікарняної 

каси у м. Ясло. Статут 

1931  -”- 

4743 Протоколи засідань третейської комісії  повітової 

лікарняної каси у м. Ясло. Копії 

1931  -”- 

4744 Розпорядження комісара повітової лікарняної ка-

си у м. Ясло. Копії 

1931  -”- 

4745 Звіти ревізорів про перевірку повітової лікарня-

ної каси у м. Ясло 

1931  -”- 

4746 Звіти  повітової лікарняної каси у м. Ясло про на-

дану допомогу годуючим матерям 

1931  -”- 

4747 Справа про ліквідацію повітової лікарняної каси 

у м. Ясло та передачу її майна і діловодства лі-

карняній касі у м. Новий Санч 

1931  -”- 

 
В опис внесено 4748 (чотири тисячі сімсот сорок вісім) справ з № 1 по № 4748 

Примітка: літерні справи №№ 3699а, 4092а, 4203а; пропущені №№ 1571, 1667. 

Опис склали: 

старший науковий співробітник                                                          Рахлін 

науковий співробітник                                                                          Грицеляк 

архіваріус                                                                                               Хлян 

архіваріус                                                                                               Ястрембська 



 

 

Додатково внесено 1 (одну) справу № 1571 на підставі акту приймання 

документальних матеріалів від 24 грудня 1959 року. 

      В опис внесено 4749 (чотири тисячі сімсот сорок дев'ять) справ з № 1 по № 4747, у 

тому числі: літерні справи №№ 3699а, 4092а, 4203а; пропущена справа № 1667. 

22 лютого 1960 року 

Науковий співробітник                                                            Грицеляк 

 

 

 

 

Фонд здубльовано у 2017 році 

Завідувач сектора обліку документів                                          Т. П. Семенів 

Завідувач сектора                                                                          О. А. Іваськів   

2017 рік    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Абдерман Юзеф, директор   2530 

Аксер Юзеф, юристконсульт   3120 

Альтер Саль, лікар   1324 

Андерман Леон, лікар   1570 

Антошевський, комісар   639 

Атановський Юліан, комісар 965, 975 

 

Бабанська Йоанна-Марія   3281 

Баліцький Мар'ян, комісар 1964, 1967 

Барабаш Ніна, лікар   904 

Бачакевич Франциск, директор   4213 

Белерт Юзеф, лікар   1486, 1496 

Белюх Юзеф, комісар   3096, 3103 

[Белюх див. Блюх] 

Белята Юзеф, службовець   4713 

Бенедикт Григорій, ревізор   2691 

Бєлєц Станіслава, службовець   3104 

Бєлік Мечислав, комісар   3316, 3317 

Бжеський, лікар   1732 

Биковський Олександр, комісар   1234,  

1235, 3304, 3315 

Білецький Казимир, службовець 4028 

Білецький Юзеф, комісар   4184, 4192 

Білюховський Стефан    4183-4184 

Білюховський Тадей, лікар 4486, 4544 

Бінер Альфред, лікар   4107 

Бліхевич Станіслава   1456 

Блюх Юзеф, службовець   3148 

[Блюх див. Белюх] 

Бляхарський Станіслав   3364 

Богацький Стефан, управляючий 1941 

Боднарчук Михайло, керівник  1847 

Боруцький Олександр,  комісар   428 

Булянда Юлій, комісар   4077, 4080 

Булянда, ревізор   1598 

Буравський Михайло   4108 

Бутон Станслав, комісар   655 

 

Вавжинець Казік, комісар   1339 

Вайсман Леон, лікар   660 

Вакальський Ян, комісар   4549 

Ваксмунський Франциск   1193 

Валігурський Станіслав, комісар   461,  

3673 

Вартанович Теофілій, голова  

правління   1186 

Вассерберґ Хаїм, лікар   2916 

Вебер Гнат, службовець   2438 

Вейман Кароль, комісар   767, 1357 

Вейсманн Леон, лікар   674 

Велькер Леон, комісар   3775 

Вєлобіцький Август, службовець 4613 

Вєрушевський Віктор, комісар   964 

Вижиковська Марія   142 

Вільнер Леон, комісар   937 

Вілльбоюс Маркус, лікар   617 

Вітковський Тадей, комісар  692, 4174 

Возний Вінцент, лікар  1920, 1940, 1960 

Войнарович, лікар   4289 

Войтасевич Станіслав, комісар   4624 

Войцеховський Володимир   2788 

Вонсович Михайло, директор   412,  

3654, 3674, 4501 

Врублевська Яніна, службовець  2580 

Врублевський Болеслав,священик 4449 

Вцісло Ришард, [комісар]   692 

Вюллершторф Марія, службовець 3930 

 

Гавлин Казимир, службовець   826 

Гадомський Фелікс, директор   1963 

Гайнз Вітольд, комісар   990 

Галюс Михайло   4259 

Гармата Адам, службовець   1042 

Гашард Мар'ян, лікар   737 

Гелій Олександр, лікар   3050 

Гельбрехт Юзеф, комісар   3062 

Гембаровський Владислав   3734 

Герман Адольф, директор   1290 

Герман Рудольф, службовець   1523 

Глоговський Антоній   3162 

Глущак Лукаш, директор   2883, 2899 

Гнида Ян, директор   1825, 1849 

Гноїнський Станіслав, комісар   4621,  

4624 

Гобровський Стефан, граф   425 

Голембовський Станіслав   3557 

Горський Казимир, комісар   3538,  

3846, 3868 

Госевський Віктор, директор   3674 

Грабак Станіслав   182 

Гредель Альберт, землевласник   2690 

Гредель Бернард, землевласник   2690 

Гредель Герман, землевласник   2690 

Грубер Марцелій, комісар   334, 1326,  

1339, 3304, 3305, 4588 

Грушкевич Ян, комісар   1272 

Губати Адам, директор   339 

Гурський Юзеф, службовець   3764 



Гутовський Тадей, директор   1000 

Гучко Антоній, бухгалтер   3105 

Гютнер Максиміліан, лікар   907 

 

Ґольдман Роберт, службовець   588 

 

Дворський Юстин, комісар   1174,  

1186, 1190, 1596, 4577, 4589 

Дворський Ян, комісар   3870 

Дейсенберґ Адам, лікар   654 

Денель Мар'ян, лікар   2635 

Дзік Сільвестр, директор    58 

Добжанський Міхал   887 

Долежко Франциск, комісар   4172 

Добровольський Мартин, лікар   2916,  

2921 

Домбровський Ян, комісар   2866 

Дретлер Леон, лікар   4100 

Дровський Юстин див. Дворський  

Дубелецький Владислав    3739 

Дурштенфельд Герман   4652 

Дурштенфельд Міна   4652 

Душинський Кароль, директор   3352 

 

Ейнгарн Роман, лікар   4131 

Енден Макс, директор   3843 

Енкот Бернард, [комісар]   1174 

 

Єдлінський, лікар   1032 

Єленка Юліан, комісар   2691 

Єлєц Юзеф, лікар   4101 

 

Завадський Альфред, ревізор   1628,  

1634 

Завадський Олександр, лікар   4580,  

4588 

Завадський Раймунд, адвокат   4504 

Завадський Фелікс, директор   1968 

Заварський Владислав, комісар   4589 

Загродзький Юзеф, комісар   3673 

Закшевський Станіслав, комісар   878 

Залеський, лікар   4302 

Заранек Лукаш, лікар   2884 

Зарновський Владислав, комісар   528 

Заторський Євген, бухгалтер   738 

Захара Мар'ян, службовець   4011 

Зейбель Адам, службовець   2543 

Зеленай Юзеф, лікар   3650 

 

Кавецький Діоніз, комісар   4401 

Кадиш Марія, лікар   2459 

Кайдарович Сабіна, службовець  2708 

Каліневич Станіслав, комісар   4424,  

4425 

Каліновський Едвард, комісар   3317 

Каннер Гірш, землевласник   745 

Катанський Стефан, директор   4253 

Кауцький Казимир, комісар   153, 221,  

231, 554, 1039, 1041, 1471, 1920, 

1936, 1939, 1963, 2143, 2899, 3418, 

3928, 3929 

Кац Яків, лікар   3162 

Качковський Юзеф   1875 

Качор Ян, службовець   148 

Кв'ятковський Мечислав, лікар   626 

Кемпський Леон, лікар   848 

Кімельман Северин, комісар   1172,  

4549 

Кірхнер Ян, ревізор   2005 

Клеменсевич Зигмунд    3201 

Кленовський Олександр   2788 

Клінберґ Мозес   4257 

Клопотовський Антоній    4553 

Кобак Владислав, голова   878 

Кобас Тадей, комісар   4543 

Кобилинський Станіслав    4080 

Ковалик Ян, комісар   2637 

Когутинський Владислав   3185 

Колкевич Здіслав, комісар   508, 2767,  

3012, 4264 

Кон Леон, службовець   3147 

Кон Юзеф, комісар   1974 

Корчак Станіслав, лікар   2624 

Косовський Мечислав, лікар   1184,  

3302 

Коссак Євгенія, службовець   892 

Котловський Станіслав, лікар   3869 

Коханик Мечислав, службовець  4233 

Коханський Станіслав, директор 3678,  

3741 

Кравець Стефан, контролер   1379 

Кравець Юзеф   3138 

Крвавич Євген, комісар   747 

Крумґольц Стефан, директор   3964,  

3971 

Крупка Едвард, контролер   455 

Кузміцький Ян, службовець   2603 

[Кузніцький Ян] див. Кузміцький Ян 

Кшемуський Людвік, комісар   2818,  

4130 

Кшиворончка Томаш, комісар   644,  

655 

 

Левандовський Вітольд, лікар   4687 



Левицький, службовець   3434 

Летечко [Ротечко] Роман, комісар    

1146, 2930, 3012, 4252, 4264, 4278, 

4392 

Лєсовський, комісар   3286 

Лисаковський Зенон   90 

Лібертовський [Фридолін]   4234 

Лопуський Зенон, ревізор   151 

 

Мазур Юзеф, комісар   3031 

Маковецький Ґустав, комісар   1911 

Малаховський Вацлав, комісар   1312 

Малітовський Роман, директор   4038 

Мальський Юзеф, комісар   1527,  

3485, 3557, 4047, 4104, 4106, 4601 

Мановард Зигмунд, лікар   1187 

Мареник Ян   1847 

Марф'як Едвард, комісар   2909 

Марчинський Юзеф, комісар   689,  

906, 1086, 2458, 2560, 4686 

Масний Антоній, комісар   4601, 4602 

Матійців Петро, службовець   3863 

Матляк Станіслав, лікар   403 

Матула Владислав, комісар   1484,  

4492, 4501, 4502, 4522, 4524 

Мацґер Альфред, комісар   3031 

Мацик Владислав, директор   4612 

Мацієвська Юзефа   4258 

Менцель Теофіль, комісар   755 

Мілковський, директор   4467 

Мільднер Франциск, директор   3977 

Міхаловський Мартин, комісар   4252 

Міхальський Кароль, комісар   4522 

Мішль Соломон, лікар   891 

Мойзесович Ядвіга   2002 

Мольдеуер Олена, лікар   936 

Мончинський Казимир, комісар   644 

Мочинський Ян, директор   3253 

 

Надзєй Юзеф, директор   985, 989 

Наоеєр Кароль, ревізор   1348 

Неклюдів Олександр, службовець 1508 

Нелькен Владислав, комісар   1234 

Нємкевич Вінцентій, комісар   99 

Нєц Євген, комісар   3315, 3316, 4118 

Новаковський Зенон, комісар   1146,  

1147 

 

Ойжановський Михайло    3052 

Окс Ізраїль, лікар   2638 

Оллер Михайло, лікар   3121 

Ортинський Павло, комісар 550, 2706 

Осєвский Казимир, комісар 4401, 4409 

Охримович Стефан, комісар   4128- 

4130 

 

Палер Юзеф, лікар   4581 

Панделан Пеня, службовець   1359 

Панковський Ярослав, комісар   1122 

Пахонський Антоній, лікар   1756 

Пельрот Мойша   3926 

Пельрот Павлина   3926 

Петровський Євген, лікар   4610 

Печирак Роман, комісар   3179 

Пєнтковський Костянтин, заступник  

комісара   1602 

Пєхоцький Мар'ян, директор   153 

Пігуловський Ян, комісар   475 

Піляж Казимир, комісар   3143, 3169 

Піляж Ян, комісар   3195, 3999 

Пінкевич Юзеф   4099 

Поврозницький Віктор   3794 

Покарни Віктор, комісар   3910, 3921 

Поліщук Зигмунд, лікар   4042 

[Потуліцький], граф   4721 

Пудловський Целестин, директор 2705 

Пузинкевич Франциск, комісар   4127,  

4128 

Пузон Еміль, комісар   2926, 2930 

Пульнарович Владислав, комісар 3769 

 

Рабій Владислав, директор   1883,  

1921, 1942 

Радецький Мар'ян, комісар   1602 

Радецький Тадей, комісар   4502 

Райський Вітольд, комісар   3721,  

3741, 4142 

Раневський Войцех, комісар   4172,  

4174 

Реган Зигмунд, лікар   3330 

Рехлік Станіслав, комісар   1527 

Рихлець Едвард, службовець   1788 

Рідель Ґустав, комісар   2637, 2640,  

3049 

Розен Генрик, комісар   1041, 1043 

Розенман Фанна, лікар   4134 

Ромуальд Анна   380 

Ромуальд Фелікс   380 

Россман Олександр, лікар   4310 

Рот Альфред, лікар   2535 

Ротечко див. Летечко 

 

Сайко Ян, інкасатор   2639 

Свистун Богдан, директор   4118 



Сігаль Юрій   743 

Сілковський Мар'ян, комісар   748,  

2662 

Скальський Станіслав   4517 

Сколуба Гнат, службовець   4228 

Скульський Еміль, лікар   954 

Слівінський Роман, комісар   906, 935,  

1388 

Слонецький Михайло, лікар   3145 

Слугацький Казимир, комісар   4621,  

4686 

Смолка Роман, комісар   334, 1190 

Соберайський Станіслав, директор    

1463 

Солен Рудольф, комісар   132, 141 

Сопоцький Михайло, директор   889,  

1031 

Сордила Владислав, комісар   461 

Сосновський Петро, комісар   3741 

Стадницький Станіслав, граф   3140 

Стажицький Роман, лікар   752 

Стензль Рудольф, лікар   3318 

Стефанович Станіслав, директор   629 

Стригль Тадей, директор   643 

Стронер Тадей, комісар   3769 

Сулімірський Ян, комісар   1457 

Суфчинський Юлій, комісар   1841 

Сяра Станіслав, лікар   3168 

 

Табор Юзеф, комісар   3418 

Таубенфельд Герман   3076 

Таубенфельд Емма   3076 

Тобольський Теодор, комісар   2974 

 

Уніковський Лейба   519 

Урбанський Леон, голова   182 

 

Фалінський Юліан, службовець   472 

Фальк Бернард, лікар   4089 

Фальк Юлій, адвокат   3810 

Фанферко Адам, комісар   4204, 4212,  

4217 

Федорів Василь   3879 

Федосіїв, комісар   1647 

Фікус Генрик, комісар   74, 231, 747,  

748, 1147, 2662 

Фоєрмін Ада, лікар   4131 

Франковський Фелікс, комісар   475,  

554, 1484, 1485, 3049, 3062 

Фуглевич Франциск   4598 

 

Холоневський Томаш, голова   3286 

Хом'як Юзеф, службовець  3433, 3434 

Хрусцель, лікар   3948 

Худзіцкий Генрик, службовець   1497 

Хшонщевич Казимир, комісар   1952 

 

Цвєржнєвський Ян, службовець   4185 

Ценкош Клеменс, директор   232 

Ценський Вітольд, комісар   1312,  

1323, 1326, 1434, 4104 

Цінс Генрик, комісар   141, 1935, 1937,  

1962, 3103, 3143, 3144 

 

Чижівський Владислав, лікар   1532 

 

Шеффер Франциск, голова   1172 

Шоссер Оттон, лікар   1063 

Шрайбер Юзеф, лікар   1039 

Штейнер Роберт   3094 

Штерн Ізраїль, лікар   4025 

Штробель Рудольф, комісар   4017 

Штукель Ришард, директор  935, 3201 

Шульц Максиміліан, комісар   550,  

2706, 2707 

Шумський Ромуальд, директор   3989 

 

Щенський Вацлав, комісар 3711, 3721 

Щирек Ян, директор   2439 

 

Юн Кароль, комісар   2143 

Юрченко Юзеф, комісар   4183 

 

Якубовський Марцелій, голова   3775 

Ямрович Станіслав, комісар   4192 

Яніцький Олександр, комісар   1390,  

3872, 3921, 3929 

Янковський Владислав, комісар   528 

Янс Юзеф, комісар   2926 

Ярецький Станіслав, директор   2705 

Ярмулович Ромуальд, заступник  

комісара   4425 

Ярошевський Казимир, комісар   871 

Ярошевський, комісар   639 

Яцків Роман, комісар  1962, 1964, 1966 

 

 

 



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Андрихів (Andrychów), м-ко., пов. Вадовичі   426, 427, 429 - 461 

 

Барановичі (Baranowice), [м.]   1227 

Бережани (Brzeżany), м.   77 - 90, 1551, 4108 

Березів (Brzozów), м.   91 - 154, 1850, 1912 

Бєльско (Bielsko), м.   1 - 76, 1141, 1142, 1705, 4398 

Бистра (Bystra), с.   4517 

Бібрка (Bóbrka), м.   156 - 196, 1311, 2460 

Білґорай (Biłgoraj), м.   155 

Біч (Biecz), м., пов. Горлиці   597 

Богородчани (Bohorodczany), м.   2804 

Борислав (Borysław), м., пов. Дрогобич   815, 835, 841, 846, 863, 864, 886, 894, 928 

Борщів (Borszczów), м.   4554 

Бохня (Bochnia), м.   197 - 239 

Броди (Brody), м.   240 - 274, 1320 

Буско (Busko) м., пов. Стопниця   275-296, 1686 

Бучач (Buczacz), м.   298 - 334 

Бяла (Biała), м.   335 - 413, 1141, 1142, 3007 

 

Вадовичі (Wadowice), м.   414 - 425, 428 

Варшава (Warszawa), м.   44, 694, 698, 709, 1204, 1206, 1213, 1438, 1445, 1624, 1633,  

1640, 1652, 1655, 1658, 1662, 1705, 1754, 2094, 2245, 2246, 2263, 2268, 2315, 

2323, 2582, 2632, 2854, 2938, 3044, 3158, 3325, 3337, 3599, 3605, 4176, 4180, 

4411, 4420, 4424 

Вєжбнік (Wierzbnik), м.   462 - 479, 3032, 3035 

Вєличка (Wieliczka), м.   480 - 515, 2229 

Вєлюнь (Wieluń), м.   516 - 532 

Влодава (Włodawa), м.   2604, 2628 

Влощова (Włoszczowa), м.   533 - 554 

Ворохта (Worochta), с., пов. Надвірна   876, 2816, 3694, 3702, 3705 - 3707, 3709, 3715,  

3730, 3733, 3750 

Вулька, с. (Wulka), с., пов. Сянік   1889 

 

Герби (Herby), с., пов. Ченстохова   4449 

Горлиці (Gorlice), м.   555 - 596, 598 - 607, 2871 

Городенка (Horodenka), м.   608 - 639 

Городок (Gródek), м.   640 - 669, 671 - 689, 2461 

Грубешів (Hrubieszów), м.   690  - 714 

 

Дембиця (Dębica), м.   715 - 757 

Долина (Dolina), м.   758 - 814, 3859, 3864 

Домбровський округ   3619 

Дрогобич (Drochobycz), м.   815 - 956, 1893, 3400, 3707, 3787 

 

Єнджейов (Jędrzejów), м.   957 - 981 

 

Живець (Żywiec), м.   1087 - 1133 

Жовква (Żółkiew), м.   1045 - 1086, 3293 

 



Заґожджон (Zagożdżon (Pionki), пос., пов. Козеничі   1687 

Закопане (Zakopane), м-ко, пов. Новий Торг  1134-1162, 2091, 2768, 2902, 2921, 2923-2924 

Заліщики (Zaleszczyki), м.   1163 - 1193 

Замость (Zamość), м.   1194 - 1247 

Збараж (Zbaraż), м.   1248 - 1277, 4085 

Золочів (Złoczów), м.   1278 - 1341 

 

Калуш (Kałusz), м.   1342 - 1392, 3859, 3863, 3864, 3872 

Камінка Струмилова (Kamionka Strumiłowa), м.   1393 - 1435 

Кенти (Kęty), м., пов. Бяла   389 

Кєльце (Kielce), м.   1436 - 1498, 1676, 2709, 3214 

Кєлецький округ   1483 

Козлів (Kozłów), м-ко, пов. Тернопіль   4107 

Коломия, м.   1499 - 1554, 2007, 3562 

Кольбушова (Kolbuszowa), м-ко   1555 - 1579, 4748 

Конописка (Konopiska), с., пов. Ченстохова   4466 

Копичинці (Kopyczyńce), м.   1580 - 1620, 4581 

Коросно (Krosno), м.   1814 - 1931, 1933 - 1970, 2139, 3459 

Коростенко див. Коростно 

Коростно, Коростенко, Коросно (Krościenko), с., пов. Коросно  1882 

Косів (Kosów), м.   1551, 1973, 1974 

Краків (Kraków), м.   9, 13, 19, 39, 44, 56, 62, 207, 219, 236, 284, 286, 339, 359, 366, 370,  

378, 387, 419, 431, 447, 453, 459, 467, 471, 474, 489, 492, 494, 496, 502, 512, 531, 

536, 542, 549, 562, 568, 574, 595, 601, 606, 720, 725, 728, 741, 750, 755, 960, 964, 

968, 973, 980, 1095, 1100, 1105, 1109, 1119, 1127, 1155, 1445, 1467, 1473, 1491, 

1668 - 1813, 1952, 2034, 2041, 2046, 2052, 2064, 2069, 2073, 2076, 2079, 2085, 2089, 

2269, 2338, 2341, 2647, 2650, 2652, 2655, 2660, 2704, 2763, 2772, 2840, 2849, 2855, 

2860, 2865, 2869, 2874, 2894, 2902, 2907, 2911, 2915, 2923, 2924, 2929, 2941, 2958, 

2988, 3011, 3012, 3016, 3020, 3029, 3058, 3174, 3184, 3185, 3187, 3191, 3194, 3203, 

3416, 3429, 3611, 3617, 3635, 3667, 3958, 3968, 3976, 3985, 3988, 3991, 3993, 4006, 

4210, 4220, 4241, 4249, 4255, 4263, 4341, 4348, 4352, 4357, 4364, 4387, 4396, 4421, 

4435, 4462, 4475, 4484, 4496, 4511, 4525, 4532, 4699, 4705, 4712, 4720, 4733 

Краківський округ   1707, 2323 

Красний Став (Krasny-Staw), м.   1225, 1650 - 1666 

Красник (Kraśnik), м., пов. Янів   1621 - 1649, 2605, 2620 

Кути (Kąty), м.   1971 - 2011 

Ксянж Вєлькі (Książ Wielki, osada miej.), пос.   2687 

 

Ланьцут (Łańcut), м.   1012, 1023, 1032, 2012 - 2054 

Ліманова (Limanowa), м-ко   2055 - 2098 

Лісько (Lesko), м.   1932, 1955, 1957, 1968, 2099 - 2143 

Лодзь (Łódż), м.   518, 522, 525, 3333 

Луцький округ   3329 

Львів (Lwów), м.   82, 87, 100, 115, 120, 129, 135, 144, 166, 174, 187, 192, 256, 262, 269,  

281, 305, 307, 312, 321, 330, 620, 624, 628, 632, 635, 642, 657, 667, 677, 682, 780, 

806, 811, 836, 852, 883, 894, 901, 903, 920, 988, 991, 992, 999, 1004, 1008, 1025, 

1037, 1053, 1057, 1058, 1070, 1085, 1171, 1178, 1180, 1189, 1241, 1256, 1261, 1264, 

1271, 1274, 1305, 1311, 1317, 1333, 1356, 1383, 1403, 1412, 1425, 1431, 1517, 1525, 

1530, 1537, 1547, 1557, 1561, 1564, 1574, 1579, 1584, 1589, 1593, 1600, 1609, 1613, 

1665, 1831, 1842, 1859, 1879, 1890, 1898, 1917, 1952, 1977, 1978, 1984, 1990, 1995, 

2109, 2116, 2130, 2137, 2338, 2340, 2341, 2347, 2356 - 2564, 2611, 2617, 2670, 2721, 

2722, 2725, 2727, 2728, 2781, 2787, 2790, 2797, 2804, 2807, 2816, 2817, 2823, 2832, 



2967, 3018, 3073, 3084, 3100, 3109, 3130, 3251, 3260, 3262, 3274, 3276, 3285, 3291, 

3292, 3299, 3310, 3351, 3356, 3362, 3368, 3384, 3394, 3399, 3439, 3456, 3474, 3479, 

3481, 3495, 3498, 3507, 3510, 3519, 3526, 3543, 3544, 3548, 3552, 3555, 3580, 3689, 

3694, 3702, 3705, 3715, 3730, 3749, 3770, 3771, 3782, 3800, 3804, 3813, 3819, 3827, 

3837, 3844, 3893, 3904, 3906, 3919, 3924, 3940, 3946, 4027, 4032, 4036, 4041, 4046, 

4058, 4069, 4078, 4086, 4094, 4137, 4153, 4159, 4165, 4188, 4200, 4300, 4313, 4324, 

4326, 4328, 4559, 4568, 4573, 4586, 4595, 4605, 4619, 4622, 4628, 4634, 4637, 4640, 

4656, 4664, 4678, 4685, 4724 

Львівський округ   2323, 2361, 3865 

Любартів (Lubartów), м.   2606 

Люблін (Lublin), м.   2565 - 2641, 4203а 

Люблінський округ   2601 

 

Мєлець (Mielec), м.   2642 - 2671 

Мєхів (Miechów), м.   2672 - 2689, 2691 - 2710 

Мислєничі (Myślenice), м.   2734 - 2772 

Монастириська (Monasterzyska), м., пов. Бучач   297 

Мостиська (Mościska), м.   2711 - 2733, 3126 

 

Надвірна (Nadwórna), м.   2773 - 2832, 3715, 3716 

Ніско (Nisko), м.   3922 

Новий Санч (Nowy Sącz), м.   2833 - 2899, 4747 

Новий Торг (Nowy Targ), м.   2900 - 2930 

 

Олькуш (Olkusz), м.   1677, 2931 - 2976 

Опочно (Opoczno), м.   1678, 1688 

Освєнцім (Oświęcim), м.   2977 - 3012 

Островець (Ostrowiec), м.   1679, 1689, 3013 - 3063, 3430 

 

Переворськ (Przeworsk), м.   1005, 1018, 3237 - 3265 

Перемишль (Przemyśl), м.   2730, 3064 - 3172, 4688 

Перемишляни (Przemyślany), м.   159 

Підгайці (Podhajce), м.   2229, 3215 - 3236 

Пільзно (Pilzno), м.   3173 - 3196 

Піньчів (Pińczów), м.   1447, 1690, 3197 - 3214 

Познань (Poznań), м.   2311 

Познаньське воєводство   2311 

Польща   1670, 2821, 3017 

Поморське воєводство   2311 

Пулави (Puławy), м.   2607 

 

Рава Руська (Rawa Ruska), м.   3266 - 3318, 3586, 4333 

Радом (Radom), м.   1680 

Радомско (Radomsko), м.   3319 - 3343, 4502 

Рейовец (Rejowec, os. мiej.), м., пов. Холм   4172, 4194 

Рогатин (Rohatyn), м.   3344 - 3373, 3716, 3718, 3726 

Ропчиці (Ropczyce), м.   744 

Рудки (Rudki), м-ко   670 

Ряшів (Rzeszów), м.   982 - 1044, 1923, 2049, 3265, 3909, 3951 

 

Самбір (Sambor), м.   937, 3374 - 3400 

Сандомир (Sandomierz), м.   1681, 1691, 3401 - 3430, 3937 



[Сєдлєц, пр., пов. Холм]   4177 

Синевідсько /Синевідсько Вижнє та Нижнє/, с. (Synowódzko), пов. Сколе   3528 

Скалат (Skałat), м.   3460 - 3486 

Скаржисько (Skarżysko-Kamienna), м., пов. Кіньське (Końskie)   1682, 1697 

Скло, Шкло (Skło, Szkło), с., пов. Яворів   2457 

Сколе (Skole), м.   3487 - 3539 

Снятин (Śniatyn), м.   3540 - 3562 

Сокаль (Sokal), м.   3563 - 3586 

Сосновець (Sosnowiec), м.   2971, 3587 - 3677 

Станіславів (Stanisławów), м.   876, 2826, 3373, 3495, 3678 - 3760 

Старий Самбір (Stary Sambor), м.   3761 - 3787 

Стрижів (Strzyżów), м-ко   3886 - 3909 

Стрий (Stryj), м.   2690, 3539, 3788 - 3862, 3865 - 3871, 3873 - 3885 

Східниця (Schodnica), с., пов. Дрогобич   815, 848, 928 

Сянік (Sanok), м.   3431 - 3459 

 

Тарнів, м.   2666, 3179, 3182, 3196, 3952 - 4011 

Тарнобжеґ (Tarnobrzeg), м.   1015, 1026, 3407, 3910 - 3951 

Теребовля (Trembowla), м.   4012 - 4048 

Тернопіль (Tarnopol), м.   1183, 4048 - 4118 

Тжебиня (Trzebinia), м-ко, пов. Хжанів   4206 

Тисьмениця (Tyśmienica), м., пов. Товмач   4120 

Товмач (Tłumacz), м.   3719, 3738, 4119 - 4142 

Томашів Любельський (Tomaszów Lubelski), м.   1225 

Турка (Turka), м.   4143 - 4168 

 

Устріки Долішні (Ustrzyki Dolne), м-ко, пов. Лісько   2114 

 

Фриштак (Frysztak), м-ко, пов. Коросно   1923 

 

Хжанів (Chrzanów), м.   4204 - 4290 

Холм (Chełm), м.   2617, 4169 - 4203а 

 

Цєшин (Cieszyn), м.   4334 - 4398 

Цєшина (Cieszyna), с., пов. Стрижів   1923 

 

Ченстохова (Częstochowa), м.   1683, 3342, 4399 - 4545 

Ченстоховський округ   3320 

Чесанів (Cieszanów), м-ко   4291 - 4333 

Чеховичі (Czechowice), с., пов. Більсько 

Чортків (Czortków), м.   4546 - 4580, 4582 - 4614 

 

Шкло див. Скло 

 

Щакова (Szczakowa), с., пов. Хжанів   4258 

 

Яворів (Jaworów), м.   4615 - 4640 

Ярослав (Jarosław), м.   2229, 3130, 3132, 3137, 4310, 4641 - 4688 

Ясло (Jasło), м.   2229, 4689 - 4747 


