^ 5 ІІ5 ^ А Т В Е Р Д Ж У Ю

Денежниківська сільська
територіальна виборча
комісія

у/
!І<

/. і-

■7 ®

ГОЛОЕ^^^енеЖНИКІВСЬКОЇ
сільської'^територіальної
виборчо'і^омісії

С.М.Старожукова
19 травня 2006 року

с. Денежникове
Новоайдарського району
Луганської області

Фонд №______
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 2006 рік
№
з/п

Індекс
справи

1

2

Заголовок справи
( тому, частини)

• 3

Дата
справи
(тому,
частини)
4

Кількість
аркушів у
справі
(томі,
частині)
5

2006 рік

1

2

3

4

Протоколи № 1-25
засідань територіальної
виборчої комісії ^
Протоколи^!*!»' 1-7
засід^НБдільничної
„виборчої комісії
Протоколи виборчої
комісії про підрахунок
голосів виборців, 3
виборів депутатів
сільської ради У
скликання
Протоколи виборчої
комісії про підрахунок
голосів виборців , 3
виборів сільського
голови

6 січня
09 квітня
2006
27 лютого
26березня
'2006
27 березня
2006

27 березня
2006

63

32

зо

8

При
мітка

6

1
5

6

2

3
Штатний розпис , плани
Асигнувань, кошториси
Видатків на проведення
виборів
Фінансовий звіт про
нарахування , витрати
коштів Державного
бюджету України, що
відповідно виділяються
на підготовку та
проведення виборів

4
2006

5
12

2006

8

6

у цей розділ опису внесено 6 (іпість) справ з №1 до №6 , у тому числі:
літерні номери______________________
пропущені н о м е р и __________________

Секретар сільської територіальної
виборчої комісії
19 травня 2006 року

ПОГОДЖЕН
Протокол
Луганськ
ластів ^
„

Е.М.Роменська

ПЕРЕДМОВА
До опису справ постійного зберігання територіальної виборчої комісії з виборів
депутатів та сільського голови Денежниківської сільської ради 26 березня 2006 року
с. Денежніково Новоайдарського району Луганської області.

Керуючись СТ.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом
України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів”, приймаючи до уваги Постанову Верховної
Ради України від 29.11.2005р. № 3122-1У „Про призначення чергових виборів депутатів
місцевих рад V скликання та сільських, селищних, міських голів у 2006 році”, враховуючи
подання керівників органів місцевих організацій, партій, (блоків), Денежниківська
сільська рада утворила та сформувала територіальну виборчу комісію з виборів депутатів
та сільського голови Денежниківської сільської ради (ріщення № 32/1 Денежниківської
сільської ради четвертого скликання 32 сесії від 06.01.2006р.).
Територіальна виборча комісія з виборів депутатів та сільського голови
Денежниківської сільської ради є юридичною особою.
До складу даної комісії увійщли 2 дільничні виборчі комісії №1312, 132, 2 округ.
Повноваження даної територіальної виборчої комісії:
- забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів та голови Денежниківської
сільської ради;
- здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про
вибори депутатів виборцям, дільничними виборчими комісіями, органами державної
влади та місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів,
партіями (блоками), кандидатами у депутати;
- надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним
виборчим комісіям;
- реєструє кандидатів у депутати ради та кандидатів на посаду голови;
- виріщує питання використання кощтів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною
виборчою комісією;
- веде необхідну виборчу документацію про підрахунок голосів та підсумки
голосування з виборів депутатів, голови;
- встановлює та оприлюднює результати виборів;
- визначає голосування на виборчий дільниці недійсним, призначає повторне
голосування у випадках, передбачених Законом України „Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”;
- розглядає звернення і скарги, стосовно підготовки та проведення виборів;
- забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи
виборчої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією та інщі
повноваження, передбачені законодавством.
Після закінчення виборчої компанії, квітень 2006р. було проведено упорядкування
виборчої документації територіальної виборчої комісії з виборів депутатів та сільського
голови Денежниківької сільської ради.
Усього було виявлено та відповідним чином оформлено 25 справ за 2006р, з них :
- постійного зберігання за 2006р. - 6 справ;

- з особового складу за 2006р.
- 2 справи;
- тимчасового зберігання
- 17 справ.
Виборчі бюлетені та інші виборчі документи були сформовані в пакунки.
До опису № 1 справ постійного зберігання за 2006 рік в кількості
5 справ, включені такі документи: Протоколи №1-25 засідань територіальної виборчої
комісії, протоколи № 1-17 дільничної виборчої комісії, протоколи виборчої комісії про
підрахунок голосів виборців з виборів депутатів сільської ради V скликання, протоколи
виборчої комісії про підрахунок голосів з виборів Денежниківського сільського голови,
штатний розпис, плани асигнувань, кошториси видатків на проведення виборів,
фінансовий звіт про нарахування, витрати коштів Державного бюджету України, що
відповідно виділяються на підготовку та проведення виборів. Штатний розпис, плани
асигнувань, кошториси видатків на проведення виборів підшиті разом в одну справу.
У зв”язку з тим, що данна територіальна комісія не має структури, опис №1 справ
постійного зберігання було сформовано за хронологічною ознакою, тобто розділом даного
опису є рік заведення у діловодстві, а у середині річного розділу справи розташовані у
порядку їх значимості.
Документи з особового складу внесені до опису №1-0 справ з особового складу за
2006р. в кількості 2 справ. В даний опис внесені відомості нарахування заробітної плати
та інших виплат членам комісії та громадянам, що працювали за угодами та списки
працівників територіальної виборчої комісії. Даний опис складено в хронологічному
порядку.
На документи тимчасового зберігання складено:
- опис № 1 справ тимчасового зберігання за 2006р в кількості 17 справ. В даний
опис включені бухгалтерські документи тимчасового зберігання та виборчі документи
тимчасового зберігання, що формувались у справи.
- опис №2 справ тимчасового зберігання за 2006рік в кількості 1пакунку. В даний
опис включені виборчі бюлетені та інші виборчі документи, що були сформовані в
пакунки.
Документи територіальної виборчої комісії з виборів депутатів та сільського голови
Денежниківської сільської ради підготовлені-до передачі на державне зберігання.
Територіальна виборча комісія з виборів депутатів та сільського голови
Денежниківської сільської ради виконала свої функції щодо проведення виборів депутатів
та голови Денежниківської сільської ради 26 березня 2006р.
Згідно Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів виборча комісія
здійснює свої повноваження до формування нового складу комісії.

Голова територіальної ви'
з виборів депутатів та сі
голови Денежниківської Нільської ради
19.05.2006р.
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