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ОПИС №1

справ постійного зберігання 
за 2010 рік

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи Дата справи Кількість
аркушів

Приміт
ка

1 2 3 4 5 6
2010 рік

1 Протоколи №№ 1-8 засідань 
сільської виборчої комісії

22 вересня 2010- 
22 жовтня 2010

17

2 Постанови сільської виборчої 
комісії та документи до них

22 вересня 2010- 
03 листопада 2010

7

3 Рішення №№ 1-24 сільської 
виборчої комісії та документи 
до них

29 вересня 2010- 
22 жовтня 2010

28

4

к

Протокол №1 сільської виборчої 
комісії про підсумки 
голосування в одномандатному 
виборчому окрузі 3 виборів 
Побєдівського сільського 
голови

01 листопада 2010 2

5 Протокол №1 дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців 3 виборів 
Побєдівського сільського 
голови

01 листопада 2010 2

6 Протокол №1 сільської виборчої 
комісії про результати виборів в 
одномандатному виборчому 
окрузі 3 виборів Побєдівського 
сільського голови

01 листопада 2010 3

7 Протоколи №№1-12 сільської 
виборчої комісії про підсумки 
голосування в одномандатних 
виборчих округах з виборів 
депутатів сільської ради

01 листопада 2010 24

8 Протоколи №№ 1-12 дільничних 
виборчих комісій про 
підрахунок голосів виборців на 
виборчих дільницях 3 виборів 
депутатів сільської ради в 
одномандатних виборчих 
округах

01 листопада 2010 24



1 2 3 4 5 6
9 Протокол №1 сільської виборчої 

комісії про результати виборів в 
одномандатних виборчих 
округах 3 виборів депутатів 
Побєдівської сільської ради

01 листопада 2010 3

10 Штатний розпис, план 
асигнувань, кошториси видатків 
на проведення виборів депутатів 
на 2010 рік

2010 7

11 Фінансовий звіт виборчої комісії 
про надходження, витрати 
коштів Держбюджету за 2010 
рік

2010 35

в  цей розділ опису внесено 11 (одинадцять) справ з № 1 по № 11, у тому числі:

літерні номери:____
пропущені номери:_

Опис склав:
Завідувач архівним сектором 
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ПЕРЕДМОВА
до опису №1 справ постійного зберігання Побєдівської сільської 

виборчої комісії з виборів депутатів та сільського голови 
від 31 жовтня 2010 року

селище Победа Новоайдарського району Луганської області

Керуючись ст. 22 Закону України „Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
сільських голів”, враховуючи подання керівників місцевих політичних партій 
Новоайдарська районна виборча комісія сформувала Побєдівську сільську 
виборчу комісію з виборів депутатів та сільського голови Побєдівської 
сільської ради (додаток №15 до Постанови №3 Новоайдарської районної 
виборчої комісії від 18.09.2010).

Побєдівська сільська виборча комісія з виборів депутатів та сільського 
голови Побєдівської сільської ради є юридичною особою.

До складу Побєдівської сільської виборчої комісії увійпіла одна 
дільнична комісія №23021.

Повноваження сільської виборчої комісії:
- забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів;
- утворює одномандатні виборчі округи з виборів у депутати до 

сільської ради, встановлює їх межі, єдину нумерацію;
- утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в 

межах села;
-  реєструє кандидатів у депутати сільської ради у відповідних 

одномандатних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм посвідчення;
- реєструє кандидатів на посаду сільського голови, їх довірених осіб та 

видає їм посвідчення;
- затверджує текст виборчих бюлетенів з виборів місцевої ради, а також 

сільського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх 
дільничній виборчій комісії;

- скликає в разі необхідності з власної ініціативи засідання дільничної 
виборчої комісії;

- встановлює порядок використання коштів на проведення виборів;
- сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати сільської ради, 

кандидатів на посаду сільського голови з виборцями;
- забезпечує виготовлення бланків виборчої документації;
- здійснює контроль за скликанням відповідних списків виборців і 

поданням їх дільничній виборчій комісії для загального ознайомлення та 
уточнення;

- реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати та 
кандидатів на посаду сільського голови, веде облік офіційних спостерігачів 
всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав та міжнародних 
організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією;

- здійснює контроль за використанням кандидатами власних виборчих 
фондів згідно з цим Законом;



- встановлює підсумки голосування та результати виборів депутатів 
сільської ради та сільського голови;

- реєструє обраних депутатів сільської ради;
- реєструє обраного сільського голову;
- організовує проведення повторного голосування і повторних виборів 

у випадках, передбачених цим Законом;
- встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати районної 

ради включених до виборчих списків від місцевих організацій партій, 
кандидатів у депутати районної ради в одномандатному виборчому окрузі у 
межах села, передає ці підсумки до районної виборчої комісії;

- виготовляє копії списків виборців, за якими проводиться голосування 
на виборчий дільниці, що розташована в межах села, та після встановлення 
результатів відповідних місцевих виборів передає їх до відповідного органу 
державного реєстру виборців;

- забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної 
установи виборчої документації в порядку, встановленому ЦВК;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами 
України.

Після закінчення виборчої компанії у листопаді 2010 року було 
проведено упорядкування виборчої документації сільської виборчої комісії з 
виборів депутатів та сільського голови Побєдівської сільської ради. Всього 
було виявлено, належним чином оформлено \ Ч  справ за 2010 рік:

- постійного зберігання за 2010 рік -  11 справ;
- з особового складу за 2010 рік -  1 справа;
- тимчасового зберігання за 2010 рік -  5 справ.
Виборчі бюлетені та інші виборчі документи були сформовані в 

пакунки.
До опису №1 справ постійного зберігання за 2010 рік в кількості 11 

справ з №1 по №11 включені такі документи: протоколи засідання сільської 
виборчої комісії, постанови сільської виборчої комісії, рішення сільської 
виборчої комісії, протокол сільської виборчої комісії про підсумки 
голосування в одномандатному виборчому окрузі з виборів Побєдівського 
сільського голови, протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців з виборів Побєдівського сільського голови, протокол 
сільської виборчої комісії про результати виборів в одномандатному 
виборчому окрузі з виборів Побєдівського сільського голови, протоколи 
сільської виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатних 
виборчих округах з виборів депутатів сільської ради, протоколи дільничних 
виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з 
виборів депутатів сільської ради в одномандатних виборчих округах, 
протокол сільської виборчої комісії про результати виборів в одномандатних 
виборчих округах з виборів депутатів Побєдівської сільської ради, штатний 
розпис, план асигнувань, кошториси видатків, фінансовий звіт про 
надходження коштів.



у  зв’язку з тим, що сільська виборча комісія не має структури, опис №1 
справ постійного зберігання складено за хронологічною ознакою, тобто 
розділом даного опису є рік заведення справ у діловодстві, а у середині 
річного розділу справи розташовані у порядку їх значимості.

Документи з особового складу внесені до опису №1-ОС справ з 
особового складу за 2010 рік в кількості 1 справа. В даний опис внесено 
відомості нарахування заробітної плати.

На документи тимчасового зберігання складено опис тимчасового 
зберігання за 2010 рік в кількості 5 справ. В даний опис включені: 
бухгалтерські документи тимчасового зберігання, виборчі документи, які 
сформовані у справи, а також бюлетені з виборів сільського голови та з 
виборів депутатів сільської ради, інші виборчі документи, що були 
сформовані в пакунки.

Документи Побєдівської сільської виборчої комісії з виборів депутатів 
та сільського голови Побєдівської сільської ради підготовлені для передачі 
на державне зберігання.

Сільська виборча комісія з виборів депутатів та сільського голови 
Побєдівської сільської ради виконала свої функції щодо проведення виборів 
депутатів та голови сільської ради 31 жовтня 2010 року.

Згідно із Законом України „Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів” сільська виборча комісія здійснює свої повноваження до формування 
нового складу комісії.

Завідувач архівного сектору 
райдержадміністрації Ж.Ф. Альпакова

,,25”березня 2011 р.


