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Протоколи №1-№14 засідань Но
воайдарської селищної виборчої
комісії Новоайдарського району
Луганської області
Постанови №1-№9 Новоайдарсь
кої селищної виборчої комісії та
додатки до них
Протокол Новоайдарської сели
щної виборчої комісії про під
сумки голосування в одноман
датному виборчому окрузі 3 ви
борів Новоайдарського селищ
ного голови
Протоколи дільничих виборчих
комісій про підрахунок голосів
виборців на виборчих дільницях
№23001-№23007 з виборів
Новоайдарського селищного
голови
Протоколи Новоайдарської сели
щної виборчої комісії про під
сумки голосування в одноман
датних виборчих округах з вибо
рів депутатів Новоайдарської
селищної ради
Протоколи дільничних виборчих
комісій про підрахунок голосів
виборців на виборчих дільницях
3 виборів депутатів Новоай
дарської селищної ради в
одномандатних виборчих
округах №№1-12,14,15,17,18-30
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Штатний розпис, план асигну
вань, кошториси видатків на
проведення виборів депутатів
Фінансовий звіт комісії про
надходження,витрати коштів
державного бюджету,шо відпо
відно виділяються на підготовку
та проведення виборів. Річні зві
ти про перерахування грошових
сум на державне соціальне стра
хування
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Передмова
до опису справ постійного зберігання
Новоайдарської селищної виборчої комісії Новоайдарського району
Луганської області
Згідно статті

20 Закону України

«Про

вибори депутатів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
виборчі

комісії

з

місцевих

виборів

є

спеціальними

колегіальними

органами,

уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і
забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві
вибори.
Виборча комісія є юридичною особою.
^Новоайдарська селищна виборчої комісія Новоайдарського району Луганської
області утворена відповідно постанови Новоайдарської районної виборчої комісії
№3 від 18 вересня 2010 року.
Зі статтею 25 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» селищна виборча
комісія:
- забезпечує підготовку та проведення виборів до селищної ради, та селищного
голови;
- утворює одномандатні мажоритарні виборчі округи відповідно до Закону,
встановлює їх межі та єдину нумерацію;
- надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним
виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів депутатів міської,
районної у місті ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації
виборчого процесу;
- реєструє кандидатів на пост селищного голови;
- реєструє кандидатів, виборчі списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими
організаціями партій до відповідної ради, їх уповноважених осіб, видає їм посвідчення;
- розглядає питання щодо скасування ріщення про реєстрацію кандидатів у
випадках, передбачених Законом;
- повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів на посаду селищного
голови;
- повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, виборчі списки
кандидатів у депутати;

/

- затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах депутатів відповідної селищної
ради та селищного голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх
дільничним виборчим комісіям;
- організовує зустрічі кандидатів у депутати селищної ради та селищного голови з
виборцями;
- забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та передає їх відповідним
дільничним виборчим комісіям;
- забезпечує відповідно до Закону виготовлення інформаційних плакатів;
-

заслуховує

інформацію

дільничних

виборчих

комісій,

місцевих

органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою
і проведенням виборів до відповідної місцевої ради;
- здійснює контроль за складанням відповідних списків виборців і поданням їх
дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;
- реєструє офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій - суб’єктів
виборчого процесу на виборах до селищної ради згідно з Законом, веде облік офіційних
спостерігачів

від

всеукраїнських

громадських

організацій,

іноземних

держав

та

міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією;
- здійснює контроль за використанням кощтів виборчих фондів суб’єктів виборчого
процесу на виборах до відповідної місцевої ради;
- здійснює контроль за дотриманням установленого Законом порядку проведення
передвиборної агітації;
- визнає голосування на виборчий дільниці недійсним у випадках, передбачених
Законом;
- встановлює підсумки голосування, результати виборів селищного голови та
визнає селищного голову обраним;
- реєструє обраного сільського голову;
- встановлює підсумки голосування за кандидатів у депутати відповідних рад,
результати виборів депутатів сільської ради, здійснює офіційне опублікування результатів
таких виборів;
-

реєструє

обраних

депутатів

сільської

ради,

повідомляє

населення

про

зареєстрованих депутатів селищної ради та основні відомості про них;
- організовує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у
випадках, передбачених Законом;
- розглядає звернення, заяви і скарги, стосовно підготовки та проведення місцевих
виборів до відповідної місцевої ради, приймає щодо них ріщення;
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- забезпечує передачу та зберігання до відповідної державної, архівної установи
виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою
комісією;
- здійснює в межах відповідної адміністративно - територіальної одиниці контроль
за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині,
що стосується виборів до міської, районної у місті ради, виборцями, дільничними
виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та
організаціями (не залежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими
організаціями

партій

-

суб’єктами

виборчого

процесу,

їх

представниками

та

уповноваженими особами, кандидатами у депутати до відповідної ради, їх довіреними
особами, офіційними спостерігачами;
- виготовляє копії списків виборців, за якими проводилось голосування на
виборчих дільницях, що розташовані в межах відповідного міста, району в місті, та після
встановлення результатів відповідних місцевих виборів передає їх до відповідного органу
Державного реєстру виборців;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.
Статтею 92 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» передбачено, що
територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів місцевих
виборів передає виборчу та іншу документацію до відповідної місцевої державної архівної
установи. Перелік виборчої документації, що підлягає зберіганню в місцевих державних
архівних установах, визначається Центральною виборчою комісією за погодженням зі
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною
справою.
Після закінчення виборчої компанії, було проведено науково-технічну обробку
документів Новоайдарської селищної виборчої комісії Новоайдарського району , у
ході якої було виявлено і відповідним чином оброблені документи постійного
терміну зберігання, які занесені до опису №1 у кількості 8 справ.
До опису №1 внесені документи:
• протоколи засідань селищної виборчої комісії
• постанови Новоайдарської селищної комісії
• протоколи Новоайдарської селищної виборчої комісії про підсумки голосування
в одномандатному виборчому окрузі з виборів Новоайдарського селищного голови.
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• протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунки голосів виборців на
виборчих дільницях з виборів Новоайдарського селищного голови.
• протоколи Новоайдарської селищної виборчої комісії про підсумки голосування
в одномандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Новоайдарської селищної
ради
• протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях в одномандатних

виборчих округах з виборів депутатів

Новоайдарської селищної ради
• штатних розпис, плани асигнувань та кощториси видатків на проведення виборів
депутатів
• фінансовий звіт комісії про надходження, витрати кощтів Державного бюджету ,
"що відповідно виділяються на підготовку та проведення виборів
Щодо особливостей формування справ необхідно відзначити наступне:
- документи у справах розташовані у хронологічному порядку;
- протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколи
про підсумки голосування : по виборам селешного

голови; по виборам депутатів

селещної ради в одномандатним округам сформовані в окремі справи
У результаті науково-технічного обробки документів Новоайдарської
селищної виборчої комісії Новоайдарського району Луганської області складено
опис №1 справ постійного зберігання у кількості 8 одиниць зберігання. До опису
додається науково-довідковий апарат - передмова.

Голова Новоайдарської селищної
виборчої комісії Новоайдарського
району Луганської області

Борисенко Г.М.

