
Олексіївська сільська виборча комісія
с. Олексіївка Новоайдарський район Луганська область

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова сільської виборчої комісії

Фонд №_____
Опис № 7

справ постійного зберігання 
за 2015 рік

сіпьд
гька уСІ^ЮнІПКО

і ;
району

Луганської /  
^^о С ла с гі^

№
з/п

Індекс 
справи 
(тому, ' 

частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати 
справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 
(томі, 

частині)

Примітка

1 2 3 4 5 6
Чергові вибори депутатів районної, селищної та сільських рад, 

селищних та сільських голів 25 жовтня 2015 року
 ̂ 01-Основна діяльність

1 01-04

Постанови районної виборчої 
комісії про формування складу 
Олексіївської сільської виборчої 
комісії та про внесення змін до її 
складу.

12 вересня -  
28 вересня 2015

6

2 01-08
Протоколи №№ 1-14 засідань 
Олексіївської сільської виборчої 
комісії та документи до них

14 вересня -  
04 листопада 2015 205

3 01-09

Протоколи №№ 1-14 
Олексіївської сільської виборчої 
комісії про підсумки голосування 
у виборчому окрузі та про 
результати місцевих виборів.

26 жовтня - 
26 жовтня 2015

62

4 01-11

Протоколи №№1-10 дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчій 
дільниці № 440274

25 жовтня - 
26 жовтня 2015 24

5 01-11

Протоколи №№11-14 дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчій 
дільниці № 440275

25 жовтня - 
26 жовтня 2015 12

6
і

1

01-14
Виписка 3 Єдиного державного 
реєстру про створення та 
закриття виборчої комісії (копія)

2015
1



/ 7 01-15 Штатний розпис 2015 1 2
!

02-Бухгалтерський облік та звітність
8 02-01 План асигнувань. 2015 3

9 02-02 Кошторис видатків на проведення 
виборів.

2015 10

Повторне голосування 20 грудня 2015 року
01-Основна діяльність

10 01-08
Протоколи Х°Хо 1-5 засідань 
Олексіївської сільської виборчої 
комісії та документи до них

10 грудня -  
21 грудня 2015 20

11 01-09

Протокол 1 Олексіївської 
сільської виборчої комісії про 
підсумки голосування у 
виборчому окрузі та про 
результати місцевих виборів.

21 грудня 2015
2

12 01-11

Протокол Х9І дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчій 
дільниці 440274

20 грудня 2015 2

13 01-11

Протокол Х°1 дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчій 
дільниці X» 440275

20 грудня 2015 2

14 01-15 Штатний розпис 2015 2
іІ
І—
15

02-Бухгалтерський облік та звітність

02-02 Кошторис видатків на проведення 
виборів. 2015 5

16 02-04

Фінансовий звіт Олексієвської 
сільської виборчої комісії про 
надходження та використання 
коштів Державного бюджету 
України на підготовку та 
проведення виборів.

2015

5

у  цей опис включено 16 (шістнадцять) справ з № 1 по № 16 у тому числі: 
літерні номери:________________
пропущені номери:_
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Передмова до опису за 2015 рік

Олексіївської сільської виборчої комісії 
Новоайдарського району Луганської області

У результаті науково-технічної обробки документів після проведення 
чергових виборів 25 жовтня 2015 року та повторних виборів 20 грудня 2015 
року виявлено та відповідним чином оформлено 44 справи, з них:

- постійного зберігання -  16 справ за вересень-грудень 2015 року ;
- з особового складу -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- тимчасового зберігання -  17 справ за вересень-грудень 2015 року;
- таких, що втратили практичне значення і таких, що не підлягають 

зберіганню в місцевій державній архівній установі, а тому вилучених для 
знищ ення- З справи за 2015 рік.

Документи Національного архівного фонду, які внесені в опис № 7 справ 
постійного зберігання у кількості 16 справ з №  1 по №  16, формувалися 
впродовж терміну д ії повноважень Олексіївської сільської виборчої комісії 
(фондоутворювача). Цей опис побудовано за хронологічним принципом, тобто 
розділами опису являються дати заведення документів у діловодстві.

До опису №  7 справ постійного зберігання внесені:
- постанови районної виборчої комісії про формування складу 

Олексіївської сільської виборчої комісії та утворення дільничних виборчих 
комісій;

- протоколи № №  1 - 1 4  засідань Олексіївської сільської виборчої комісії 
та документи до них;

- протоколи № № 1-14 Олексіївської сільської виборчої комісії про 
підсумки голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;

- протоколи № № 1-10 дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів 
виборців на виборчий дільниці №  440274;

- протоколи № № 11-14 дільничної виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчий дільниці № 440275;

- виписка з Єдиного державного реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії;

- штатний розпис;

- кошторис видатків на проведення виборів;

- фінансовий звіт Олексіївської сільської виборчої комісії про 
надходження та використання коштів Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

Документи з особового складу увійшли до опису №  1-ОС (продовження) 
справ з особового складу за 2015 рік у кількості 10 справ за №  1 по №  10 .

Розділами описів справ з особового складу являються дати створення



відповідних документів. До опису №  1-ОС (продовження) справ з особового 
складу увійшли:

- постанови Олексіївської сільської виборчої комісії та документи 
(подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи), на 
підставі яких їх прийнято з особового складу;

- списки членів Олексіївської сільської виборчої комісії, дільничних 
виборчих комісій та залучених осіб;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 
нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування 
(персоніфікований облік);

- відомості нарахування заробітної плати членам О лексіївської сільської 
виборчої комісії та залученим особам, які працювали за цивільно-правовими 
договорами;

- трудові договори, що замінюють накази з кадрових питань.

Документи, що втратили науково-історичну цінність та практичне 
значення внесені до Акту №  1 про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду за 2015 рік у кількості З справи, З 
позиції.

Ф ізичний стан внесених в описи документів добрий. Всі вони оправлені у 
тверді обкладинки, оформлені згідно архівних правил.

Документи постійного строку зберігання готові до передачі на державне 
зберігання до архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації за 
адресою: смт. Новоайдар, вул.Банківська,31.

Документи з особового складу передаються до Комунальної установи 
«Трудовий архів» за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська,31.

Відповідно до ч. З ст. 20 Закону України «Про місцеві вибори» 
Олексіївська сільська виборча комісія Новоайдарського району Луганської 
області є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх 
повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени 
міської виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на 
чергових місцевих виборах нового складу міської виборчої комісії, у порядку, 
передбаченому Законом України «Про місцеві вибори».

Голова сільської виборчої ком іс ії^^  
«1^» CJi 2016 року

ОлвксП»
ольськаї J .

tvi6op43 комі^ j ̂
Новоайдарського • , j

району І І!
Луганської / /J 

обпастї /

Є.А. Оніпко



Побєдівська сільська виборча комісія
селище Победа Новоайдарський ра̂ йон Д^^нська область

/  виборчої комісії

Фонд №_
Опис № 8

^  г  •/ /Л.В. Сімонєнко

2 0 #  р.

справ постійного зберігання
за 2015 )ІК

№
з/п

Індекс
справи
(томуу

частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати 
справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 

(томі, 
частині)

Примітка

1 2 . 3 4 5 6
і Чергові вибори депутатів районної, селищної та сільських рад, 

селищних та еільських голів 25 жовтня 2015 року
01-Основна діяльність

1 01-04

Постанови районної виборчої 
комісії про формування складу 
Нобєдівської сільської виборчої 
комісії та утворення дільничних 
виборчих комісій

12 вересня -  
09 жовтня 2015

5

2 01-08
Протоколи №№ 1 -  4 засідань 
Побєдівської сільської виборчої 
комісії та документи до них

15 вересня - 
01 жовтня 2015 244

3 01-08
Протоколи №№ 5 - 1 2  засідань 
Побєдівської сільської виборчої 
комісії та документи до них

09 жовтня - 
03 листопада 2015 з .

4 01-09

Протоколи №№1-12 Побєдівської 
сільської виборчої комісії про 
підсумки голосування у виборчому 
окрузі та про результати місцевих 
виборів.

25 жовтня 2015 28

5 01-11

Протоколи №№1 -12 дільничних 
виборчих комісій про підрахунок 
голосів виборців на виборчих 
дільницях № 440276.

25 жовтня 2015 28

І

6 01-14
Виписка 3 Єдиного державного 
реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії (копія)

2015
1

7 01-15 Штатний розпис 2015 1
02-Бухгалтерський облік та звітність

8 02-01 План асигнувань. 2015 2
J



Передмова до опису за 2015 рік

Побєдівської сільської виборчої комісії 
Новоайдарського району Луганської області

У результаті науково-технічної обробки документів після проведення 
чергових виборів 25 жовтня 2015 року та повторних виборів 20 грудня 2015 року 
виявлено та відповідним чином оформлено 36 справи, з них:

- постійного зберігання -  16 справ за вересень-грудень 2015 року ;
- з особового складу -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- тимчасового зберігання -  7 справ за вересень-грудень 2015 року;
- таких, що втратили практичне значення і таких, що не підлягають 

зберіганню в місцевій державній архівній установі, а тому вилучених для 
знищ ення- З справи за 2015 рік.

Документи Національного архівного фонду, які внесені в опис № 8 справ 
постійного зберігання у кількості 16 справ з №  1 по №  16, формувалися впродовж 
терміну дії повноважень Побєдівської сільської виборчої комісії 
(фондоутворювача). Цей опис побудовано за хронологічним принципом, тобто 
розділами опису являються дати заведення документів у діловодстві.

До опису №  8 справ постійного зберігання внесені:
- постанови районної виборчої комісії про формування складу Побєдівської 

сільської виборчої комісії та утворення дільничних виборчих комісій;
- протоколи № №  1 -  4 засідань Побєдівської сільської виборчої комісії та 

документи до них;
- протоколи № №  5 - 1 2  засідань Побєдівської сільської виборчої комісії та 

документи до них;
- протоколи № №  1-12 Побєдівської сільської виборчої комісії про підсумки 

голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;
- протоколи № № 1-12 дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів 

виборців на виборчий дільниці №  440276;
- виписка з Єдиного державного реєстру про створення та закриття 

виборчої комісії;
- штатний розпис;
- план асигнування;

- кощторис видатків на проведення виборів;

- фінансовий звіт Побєдівської сільської виборчої комісії про надходження 
та використання кощтів Державного бюджету України на підготовку та 
проведення виборів.

Документи з особового складу увійщли до опису №  1 -ОС (продовження) 
справ з особового складу за 2015 рік у кількості 10 справ за №  1 по № 10 .

Розділами описів справ з особового складу являються дати створення



Смолянинівська сільська виборча комісія
с. Смолянинове Новоайдарський район Луганська область

УЮ
кої виборчої комісії 

В.В. Кашкаров

20 ^ р .

Фонд № ___
Опис № 1-ОС
справ з особового складу

№
з/п

Індек
с

справ
и

ч

Заголовок справи 
(тому, частини)

Дата справи 
(тому, частини)

Строк
зберігай

ня
справи
(тому,

частини)

Кіль 
кість 
арку 
шів у 
справ 

і
(томі,
части

ні)

Примі
тка

1 2 3 4 5 6 7
Ч ер го в і в и б о р и  д еп у т а т ів  р а й он н ої, сел и щ н о ї та  с іл ь сь к и х  рад, 

сел и щ н и х  т а  с іл ь сь к и х  гол ів  25  ж о в тн я  20 1 5  р ок у
01 -  О сн ов н а  д ія л ь н ість

1 01-07 Постанови Смолянинівської 
сільської виборчої комісії та 
документи (подання, заяви, скарги 
та інші передбачені 
законодавством документи), на 
підставі яких їх прийнято з 
особового складу

12 вересня- 
09 жовтня 2015

75 років 5

2 01-22 Списки членів Смолянинівської 
сільської виборчої комісії, 
дільничних виборчих комісій та 
залучених осіб

жовтень 2015 75 років 2

02 -Б у х г а л т е р с ь к и й  о бл ік  та  зв ітн ість
3 02-06 Звіт про суми нарахованої 

заробітної плати застрахованих осіб 
та суми нарахованих страхових 
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування(персоніфікований 
облік)

жовтень -  
листопад 2015

75 років 8

4 02-07 Відомості нарахування заробітної 
плати членам Смолянинівської 
сільської виборчої комісії та 
залученим особам, які працювали за 
цивільно-правовими договорами.

вересень - 
жовтень 2015

75 років 4



/

/

5 02-09 Трудові договори, що замінюють 
накази з кадрових питань.

15 вересня - 
25 жовтня 2015

75 років З О

П о в т о р н е  го л о су в а н н я  20  гр у д н я  2015  р ок у
0 1 - О сн ов н а  д ія л ь н іст ь

6 01-07 Постанови Смолянинівської 
сільської виборчої комісії та 
документи (подання, заяви, скарги 
та інші передбачені 
законодавством документи), на 
підставі яких їх прийнято з 
особового складу

07 листопада-
08 листопада

2015

75 років 5

7 01-22 Списки членів Смолянинівської 
сільської виборчої комісії, 
дільничних виборчих комісій та 
залучених осіб

08 листопада -  
31 грудня 2015

75 років 3

02 -Б у х г а л т е р с ь к и й  о бл ік  та  зв ітн ість
8 02-06 Звіт про суми нарахованої 

заробітної плати застрахованих осіб 
та суми нарахованих страхових 
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне 
страхування(персоніфікований 
облік)

грудень 2015 75 років 5

9 02-07 Відомості нарахування заробітної 
плати членам Смолянинівської 
сільської виборчої комісії та 
залученим особам, які працювали за 
цивільно-правовими договорами.

листопад - 
грудень 2015

75 років 4

10 02-09 Трудові договори, що замінюють 
накази з кадрових питань.

08 листопада - 
- 20 грудня 2015

75 років з о

у  цей опис включено 10 (десять ) справ з № 1 по №  10 у тому числі:
літерні номери:__________________
пропущені номери:_______________

Секретар сільської виборчої комісії 
O f  2 0  J e p .

Т.О. Лисакова

С''

' V ̂.СХВАЛЕНО 
Протокол засідання ЕК

і  і! 93 о ,
«  -а о о

' t Д': 'архіцного '̂відділу 
• урайдержадкіністрації 

ЛЧ від /Д :Іа-!^<У № 3
«й- * v  *

ПОГОДЖ ЕНО 
ДІрдтркол засідання ЕПК

^ ^ 'Д е р ж а в н р го  архіву 
Дунайської області

t У; X® ̂



Передмова до опису за 2015 рік 

Смолянинівської сільської виборчої комісії
У результаті науково-технічної обробки документів після проведення 

чергових виборів 25 жовтня 2015 року та повторних виборів 20 грудня 2015 
року виявлено та відповідним чином оформлено 38 справ, з них:

- постійного зберігання -  17 справ за вересень-грудень 2015 року ;
- з особового складу -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- тимчасового зберігання -  8 справ за вересень-грудень 2015 року;
- таких, що втратили практичне значення і таких, що не підлягають 

зберіганню в місцевій державній архівній установі, а тому вилучених для 
знищ ення- З справи за 2015 рік.

Документи Національного архівного фонду, які внесені в опис №  9 справ 
постійного зберігання у кількості 17 справ з № 1 по № 17, формувалися 
впродовж терміну д ії повноважень Смолянинівської сільської виборчої комісії 
(фондоутворювача). Цей опис побудовано за хронологічним принципом, тобто 
розділами опису являються дати заведення документів у діловодстві.

До опису №  9 справ постійного зберігання внесені:
- постанови районної виборчої комісії про формування складу 

Смолянинівської сільської виборчої комісії та утворення дільничної виборчої 
комісії;

протоколи № №  1 - 1 0  засідань Смолянинівської сільської виборчої 
комісії та документи до них;

протоколи № № 1-14 Смолянинівської сільської виборчої комісії про 
підсумки голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;

протоколи №№1 -14 дільничної виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчий дільниці №  440278;

- виписка з Єдиного державного реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії (копія);

- штатний розпис;

- план асигнувань;
- кошторис видатків на проведення виборів;

- фінансовий звіт Смолянинівської сільської виборчої комісії про 
надходження та використання коштів Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

Документи з особового складу увійшли до опису №  1-ОС справ з 
особового складу за 2015 рік у кількості 10 справ за №  1 по №  10 .

Розділами описів справ з особового складу являються дати створення 

відповідних документів. До опису № 1-ОС справ з особового складу увійшли:

- постанови Смолянинівської сільської виборчої комісії та документи



(подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи), на 
підставі яких їх прийнято з особового складу;

- списки членів Смолянинівської сільської виборчої комісії, дільничних 
виборчих комісій та залучених осіб;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 
нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування 
(персоніфікований облік);

відомості нарахування заробітної плати членам Смолянинівської 
сільської виборчої комісії та залученим особам, які працювали за цивільно- 
правовими договорами;

- трудові договори, що заміню ють накази з кадрових питань.

Документи, що втратили науково-історичну цінність та практичне
значення внесені до Акту №  1 про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду за 2015 рік у кількості З справи, З 
позиції.

Ф ізичний стан внесених в описи документів добрий. Всі вони оправлені у 
тверді обкладинки, оформлені згідно архівних правил.

Документи постійного строку зберігання готові до передачі на державне %
зберігання до архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації за 
адресою: смт. Новоайдар, вул.Банківська,31.

Документи з особового складу передаються до Комунальної установи 
«Трудовий архів» за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська,31.

Відповідно до ч. З ст. 20 Закону України «Про місцеві вибори» 
Смолянинівська сільська виборча комісія Новоайдарського району Луганської 
області є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх 
повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени 
міської виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на 
чергових місцевих виборах нового складу міської виборчої комісії, у порядку, 
передбаченому Законом У к р ш щ ^ ^ р о  місцеві вибори».

Голова Смолянинівської 
сільської виборчої КоШЬіГ

(И  IQ'fC  року

В.В. Кащкаров



Співаківська сільська виборча комісія
с. Співаківка Новоайдарський район Луганська область

Фонд №___
Опис № 10

(Иборчої комісії 

Черкашина

//20/^р.
^  ------

справ постійного зберігання 
за 2015 рік

№
з/п

Ін *
д ек с
с п р а

ви

З а г о л о в о к  с п р а в и  
(т о м у , ч а с т и н и )

К р а й н і д а т и  
(т о м у , ч а с т и н и )

К іл ь к іс т ь  
а р к у ш ів  у  

с п р а в і (то м у , 
ч а с ти н и )

П р и м іт к а

1 2 3 4 5 6
Чергові вибори депутатів районної, селищної та сільських рад, 

селищних та сільських голів 25 жовтня 2015 року
01 -  Основна діяльність

1

01-04

Постанови Новоайдарської районної 
виборчої комісії про формування 
складу Співаківської сільської 
виборчої комісії та утворення 
дільничних виборчих комісій

09 жовтня 2015

2

01-06

Постанови Співаківської сільської 
виборчої комісії та документи 
(подання щодо офіційних 
спостерігачів, заяви, скарги та інші 
передбачені законодавством 
документи) на підставі яких їх 
прийнято 3 основної діяльності

20 жовтня 2015

8

3
01-08

Протоколи Ж№ 1 -  2 засідань 
Співаківської сільської виборчої 
комісії та документи до них

15 вересня - 
ЗО вересня 2015 207

4 01-08
Протоколи №№ 3 - 1 3  засідань 
Співаківської сільської виборчої 
комісії та документи до них

01 жовтня - 
03 листопада 2015 134

5

01-09

Протоколи №№1-14 Співаківської 
сільської виборчої комісії про 
підсумки голосування у виборчому 
окрузі та про результати місцевих 
виборів.

25 жовтня 2015

28

6

01-10

Протокол №1 Співаківської сільської 
виборчої комісії про повторний 
підрахунок голосів виборців на 
виборчих дільницях.

02 листопада2015

14



/

/
7

01-11

Протоколи №№1 -14 дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчий дільниці 
№ 440279.

25 жовтня 2015

28

8

01-14

Виписка 3 Єдиного державного 
реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії. (KjOfltA/)

06 жовтня 2015

1

9 01-15 Штатний розпис 2015 1

02 -  Б у х га л тер сь к и й  обл ік  та  зв ітн ість
1 0

02-02
Кошторис видатків на проведення 
виборів. 2015 8

П о в т о р н е  гол осув ан н я  20 гр удн я  2 0 1 5  р ок у
0 1 - О сн ов н а  д ія л ь н ість

11

01-04

Постанови районної виборчої комісії 
про формування складу Співаківської 
сільської виборчої комісії та утворення 
дільничних виборчих комісій

04 грудня 2015

4

12

01-08

Протоколи №№ 1 -  8 засідань 
42піваківської сільської виборчої 
комісії та документи до них

08 листопада- 
20 грудня 2015 28

13

01-09

Протокол №1 Співаківської сільської 
виборчої комісії про підсумки 
голосування у виборчому окрузі та про 
результати місцевих виборів.

20 грудня 2015

2

14

01-11

Протокол №1 дільничної виборчої 
комісії про підрахунок голосів 
виборців на виборчий дільниці 
№ 440279.

20 грудня 2015

2

15

01-14

Виписка 3 Єдиного державного 
реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії.(копія)

2015

1

1 6 01-15 Штатний розпис 2015 1

02 -  Б у х га л тер сь к и й  обл ік  та  зв ітн ість
17

02-02

Кошторис видатків на проведення 
виборів.

2015

5



18 Фінансовий звіт Співаківської
/ сільської виборчої комісії про

/! 02-04 надходження та використання коштів 
Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

2015 5

у  цей опис включено 18 (вісімнадцять) справ з № 1 по № 18 у тому числі:
літерні номери:________________
пропущені номери:_____________

Секретар сільської виборчої комісії

20-^р.

--- чЛ'̂ Ч^^РСВДЛЕНО;».
Протокол засідання ЕК

и 2 ' ' \ У  • ■ ■ -------;і2 5 ї \<! -.архівного відділу РДА
від Х З .  ^ ^ . 20 р.№ X

ya\f



Передмова до опису за 2015 рік 

Співаківської сільської виборчої комісії
У результаті науково-технічної обробки документів після проведення 

чергових виборів 25 жовтня 2015 року та повторних виборів 20 грудня 2015 
року виявлено та відповідним чином оформлено 41 справа, з них:

- постійного зберігання -  18 справ за вересень-грудень 2015 року ;
- з особового складу -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- тимчасового зберігання -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- таких, що втратили практичне значення і таких, що не підлягають 

зберіганню в місцевій державній архівній установі, а тому вилучених для 
знищ ення- З справи за 2015 рік.

Документи Національного архівного фонду, які внесені в опис № 10 справ 
постійного зберігання у кількості 18 справ з № 1 по №  18, формувалися 
впродовж терміну д ії повноважень Співаківської сільської виборчої комісії 
(фондоутворювача). Цей опис побудовано за хронологічним принципом, тобто 
розділами опису являються дати заведення документів у діловодстві.

До опису №  10 справ постійного зберігання внесені:
- постанови районної виборчої комісії про формування складу 

Співакіської сільської виборчої комісії та утворення дільничних виборчих 
комісій;

- постанови Співаківської сільської виборчої комісії та документи 
(подання щодо офіційних спостерігачів, заяви, скарги та інщі передбачені 
законодавством документи) на підставі яких їх прийнято з основної діяльності;

- протоколи № №  1 -  2 засідань Співаківської сільської виборчої комісії 
та документи до них;

- протоколи № №  3 - 1 3  засідань Співаківської сільської виборчої комісії 
та документи до них;

- протоколи № № 1-14 Співаківської сільської виборчої комісії про 
підсумки голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;

- протокол №1 Співаківської сільської виборчої комісії про повторний 
підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях;

- протоколи № №  1 -14 дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів 
виборців на виборчий дільниці №  440279.

- виписка з Єдиного державного реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії;

- щтатний розпис;

- кошторис видатків на проведення виборів;

- фінансовий звіт Співаківської сільської виборчої комісії про 
надходження та використання коштів Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

Документи з особового складу увійшли до опису № 1-ОС (продовження) 
справ з особового складу за 2015 рік у кількості 10 справ за №  1 по № 10 .



Розділами описів справ з особового складу являються дати створення 

відповідних документів. До опису № 1-ОС (продовження) справ з особового 
складу увійшли:

- постанови Співаківської сільської виборчої комісії та документи 
(подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи), на 
підставі яких їх прийнято з особового складу;

- списки членів Співаківської сільської виборчої комісії, дільничних 
виборчих комісій та залучених осіб;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 
нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування 
(персоніфікований облік);

- відомості нарахування заробітної плати членам Співаківської сільської 
виборчої комісії та залученим особам, які працювали за цивільно-правовими 
договорами;

- трудові договори, шо замінюють накази з кадрових питань.

Документи, шо втратили науково-історичну цінність та практичне 
значення внесені до Акту №  1 про вилучення для знишення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду за 2015 рік у кількості З справи, З 
позиції.

Ф ізичний стан внесених в описи документів добрий. Всі вони оправлені у 
тверді обкладинки, оформлені згідно архівних правил.

Документи постійного строку зберігання готові до передачі на державне 
зберігання до архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації за 
адресою: смт. Новоайдар, вул.Банківська,31.

Документи з особового складу передаються до Комунальної установи 
«Трудовий архів» за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська,31.

Відповідно до ч. З ст. 20 Закону України «Про місцеві вибори» 
Співаківська сільська виборча комісія Новоайдарського району Луганської 
області є постійно діючим колегіальним органом, шо в межах своїх 
повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени 
міської виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на 
чергових місцевих виборах нового складу міської виборчої комісії, у порядку, 
передбаченому Законом України «Про місцеві вибори».

В.М. Черкашина



Чабанівська сільська виборча комісія
с. Чабанівка Новоайдарський район Луганська область

Фонд №_____
Опис № 11
справ постійного зберігання

УЮ
ької виборчої комісії 

Л.В. Пузова 

20 'ҐІо р.

за 2015 )ІК

№
з/п

Індекс
справи
(тому,

частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати 
справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 
(томі, 

частині)

Примітка

1 2 . 3 4 5 6

' Чергові вибори депутатів районної, селищної та сільських рад, 
селищних та сільських голів 25 жовтня 2015 року

01 -  Основна діяльність

1

1 01-08
Протоколи №№ 1 -  5 засідань 
Чабанівської сільської виборчої 
комісії та документи до них

16 вересня - 
27 жовтня 2015 41

2 01-09

Протоколи Чабанівської сільської 
виборчої комісії про підсумки 
голосування у виборчому окрузі та 
про результати місцевих виборів.

25 жовтня 
26 жовтня 2015 52

3 01-11

Протоколи дільничних виборчих 
комісій про підрахунок голосів 
виборців на виборчих дільницях 
№№440280, 440281.

25 жовтня 2015

4 01-14
Виписка 3 Єдиного державного 
реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії (копія)

2015
3

5 01-15 Штатний розпис 2015 1
02 -  Бухгалтерський облік та звітність |

6 02-02 Кошторис видатків на проведення 
виборів. 2015 4

Повторне голосування 20 грудня 2015 року
01- Основна діяльність

7 01-04

Постанови Новоайдарської районної 
виборчої комісії про формування 
складу Чабанівської сільської 
виборчої комісії та утворення 
дільничних виборчих комісій

28 жовтня - 
04 грудня 2015

2



8 01-08
Протоколи №№ 1-10 засідань 
Чабанівської сільської виборчої 
комісії та документи до них

08 листопада- 
21 грудня 2015 13

9 01-09

Протоколи Чабанівської сільської 
виборчої комісії про підсумки 
голосування у виборчому окрузі та 
про результати місцевих виборів.

20 грудня 2015

8

10 01-11

Протоколи дільничних виборчих 
комісій про підрахунок голосів 
виборців на виборчих дільницях 
№№440280, 440281.

20 грудня 2015

12

02 -  Бухгалтерський облік та звітність

11 02-02 Кошторис видатків на проведення 
виборів. 2015 8

12 02-04
Ч

Фінансовий звіт Чабанівської 
сільської виборчої комісії про 
надходження та використання коштів 
Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

2015
15

у  цей опис включено 12 (дванадцять) справ з № 1 по № 12 у тому числі:
літерні номери:________________
пропущені номери:_____________

Секретар сільської виборчої комісії

оз:оз. 20/і̂ р.

Г.1. Лисенко

Ж^5^хСХВД'ЛЕНО 
Щ щ  уП|ютОкол зсідання ЕК 
»1° 5 { Vpx івноґ’о ]$ідділу РДА

від Ш Й д .З г  20 І З  р.№
\% r̂>S ----

Й Й А л е н о
Протхэкол засідання ЕПК 

; ю і '^Державного архіву Луганської області 
віііьі^ 20 W р. № .3



Передмова до опису за 2015 рік 

Чабанівської сільської виборчої комісії
У результаті науково-технічної обробки документів після проведення 

чергових виборів 25 жовтня 2015 року та повторних виборів 20 грудня 2015 
року виявлено та відповідним чином оформлено 37 справ, з них:

- постійного зберігання -  12 справ за вересень-грудень 2015 року ;
- з особового складу -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- тимчасового зберігання -  12 справ за вересень-грудень 2015 року;
- таких, що втратили практичне значення і таких, що не підлягають 

зберіганню в місцевій державній архівній установі, а тому вилучених для 
знищ ення- З справи за 2015 рік.

Документи Національного архівного фонду, які внесені в опис № 11 справ 
постійного зберігання у кількості 12 справ з №  1 по №  12, формувалися 
впродовж терміну д ії повноважень Чабанівської сільської виборчої комісії 
(фондоутворювача). Цей опис побудовано за хронологічним принципом, тобто 
розділами опису являються дати заведення документів у діловодстві.

До опису №  11 справ постійного зберігання внесені:
- протоколи № №  1 -  5 засідань Чабанівської сільської виборчої комісії та

документи до них;
- протоколи Чабанівської сільської виборчої комісії про підсумки

голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;
- протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців

на виборчих дільницях № №  440280, 440281.
- виписка з Єдиного державного реєстру про створення та закриття 

виборчої комісії (копія);
- штатний розпис;

- кощторис видатків на проведення виборів;

- фінансовий звіт Чабанівської сільської виборчої комісії про 
надходження та використання кощтів Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

Документи з особового складу увійщли до опису №  1-ОС справ з 
особового складу за 2015 рік у кількості 10 справ за №  1 по №  10 .

Розділами описів справ з особового складу являються дати створення 

відповідних документів. До опису №  1-ОС справ з особового складу увійщли:

- постанови Чабанівської сільської виборчої комісії та документи 
(подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи), на 
підставі яких їх прийнято з особового складу;

- списки членів Чабанівської сільської виборчої комісії, дільничних 
виборчих комісій та залучених осіб;



- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 
нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування 
(персоніфікований облік);

- відомості нарахування заробітної плати членам Чабанівської сільської 
виборчої комісії та залученим особам, які працювали за цивільно-правовими 
договорами;

- трудові договори, що замінюють накази з кадрових питань.

Документи, що втратили науково-історичну цінність та практичне 
значення внесені до Акту №  1 про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду за 2015 рік у кількості З справи, З 
позиції.

Ф ізичний стан внесених в описи документів добрий. Всі вони оправлені у 
тверді обкладинки, оформлені згідно архівних правил.

Документи постійного строку зберігання готові до передачі на державне 
зберігання до архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації за 
адресою: смт. Новоайдар, вул.Банківська,31.

Документи з особового складу передаються до Комунальної установи 
«Трудовий архів» за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська,31.

Відповідно до ч. З ст. 20 Закону України «Про місцеві вибори» 
Чабанівська сільська виборча комісія Новоайдарського району Луганської 
області є постійно діючим колегіальним- органом, що в межах своїх 
повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени 
міської виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на 
чергових місцевих виборах нового складу міської виборчої комісії, у порядку, 
передбаченому Законом України «Про місцеві вибори».

Голова Чабанівської 
сільської виборчої К О М І(

lO'fC року

Чабанівська 
сільська 

виборна Kov.icia
Новоайлзрського

району
Луганськ^ 

області

Л.В. Пузова



ШТОРМІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
с. Штормове Новоайдарський район Луганська область

Фонд №____
Опис № 12

справ постійного зберігання 
за 2015 рік

ЗАТВЕРДЖ УЮ
Голова сільської виборчої комісії

В.К. Будник

20^'р.

№
з/п

Індекс 
справи ■' 
(тому, 

частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати 
справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 

(томі, 
частині)

Примітка

1 2 3 4 5 6
Чергові вибори депутатів районної, селищної та сільських рад, | 

селищних та сільських голів 25 жовтня 2015 року |
01-Основна діяльність

; 1
і
і

01-04

Постанови районної виборчої комісії 
про формування складу Штормівської 
сільської виборчої комісії та 
утворення дільничних виборчих 
комісій

12 вересня - 
09 жовтня 2015 5

2 01-08
Протоколи №№ 1 -4 засідань 
Штормівської сільської виборчої 
комісії та документи до них

16 вересня -  
26 жовтня 2015 60

3 01-09

Протоколи Штормівської сільської 
виборчої комісії про підсумки 
голосування у виборчому окрузі та 
про результати місцевих виборів

26 жовтня 2015 6

4 01-11

Протоколи №№ 1 -3 дільничної 
виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчий дільниці 
Хо 440282

26 жовтня 2015 6

5 01-14
Виписка 3 Єдиного державного 
реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії (копія)

2015 5

6 01-15 Штатний розпис 2015 1
02-Бухгалтерський облік та звітність

7 02-01 План асигнувань 2015 2



02-02 Кошторис видатків на проведення 
виборів.

2015 13

Повторне голосування 20 грудня 2015 року
01-Основна діяльність

9 01-04

Постанови районної виборчої комісії 
про формування складу Штормівської 
сільської виборчої комісії та 
утворення дільничних виборчих 
комісій

07 листопада - 
04 грудня 2015 4

10 01-08
Протокол №№ 1 засідань 
Штормівської сільської виборчої 
комісії та документи до них

17 листопада 
2015 8

11 01-09

Протоколи Штормівської сільської 
виборчої комісії про підсумки 
голосування у виборчому окрузі та 
про результати місцевих виборів

20 грудня 2015 2

12 01-11

Протокол № дільничної виборчої 
комісії про підрахунок голосів 
виборців на виборчий дільниці 
№ 440282

20 грудня 2015 2

13 01-15 Штатний розпис 2015 1
02-Бухгалтерський облік та звітність

14 02-02 Кошторис видатків на проведення 
виборів.

2015 6

15 02-04

Фінансовий звіт Штормівської 
сільської виборчої комісії про 
надходження та використання коштів 
Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

2015 12

у  цей опис включено 15 (п ’ятнадцять) справ з № 1 п о №  15, у тому числі:
Літерні н ом ери __________________
Пропущені н о м ери _______________

Секретар сільської виборчої комісії
М  tju o m m  2 0 ^  р.

^  - Т.О. Рудь

СХВАЛЕНО

Гі о
^ ^Протокол засідання ЕК 

ЛІ І  j архі внрго відділу РДА
від -/О . 2 0 /^ р .№  S

“  —

СХВАЛЕНО
,<:^рф@їбкол засідання ЕПК 

f  /-^ерж ай н ого  архіву 
; /  /^ л у г а н с ь к о їо б л а с т і

20 р. Х9 З



Передмова до описуза 2015 рік

Штормівської сільської виборчої комісії 
Новоайдарського району Луганської області

У результаті науково-технічної обробки документів після проведення 
чергових виборів 25 жовтня 2015 року та повторних виборів 20 грудня 2015 
року виявлено та відповідним чином оформлено 37 справ, з них:

- постійного зберігання -  15 справ за вересень-грудень 2015 року ;
- з особового складу -  10 справ за вересень-грудень 2015 року;
- тимчасового зберігання -  9 справ за вересень-грудень 2015 року;
- таких, що втратили практичне значення і таких, що не підлягають 

зберіганню в місцевій державній архівній установі, а тому вилучених для 
знищ ення- З справи за 2015 рік.

Документи Національного архівного фонду, які внесені в опис №  12 справ 
постійного зберігання у кількості 15 справ з №  1 по №  15, формувалися 
впродовж терміну дії повноважень Ш тормівської сільської виборчої комісії 
(фондоутворювача). Цей опис побудовано за хронологічним принципом, тобто 
розділами опису являються дати заведення документів у діловодстві.

До опису №  12 справ постійного зберігання внесені:
- постанови районної виборчої комісії про формування складу 

Ш тормівської сільської виборчої комісії та утворення дільничних виборчих 
комісій;

протоколи засідань Ш тормівської сільської виборчої комісії та 
документи до них;

- протоколи Ш тормівської сільської виборчої комісії про підсумки 
голосування у виборчому окрузі та про результати місцевих виборів;

- протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців 
на виборчий дільниці №  440282;

- виписка з Єдиного державного реєстру про створення та закриття 
виборчої комісії (копія);

- щтатний розпис;

- кощторис видатків на проведення виборів;

- фінансовий звіт Ш тормівської сільської виборчої комісії про 
надходження та використання кощтів Державного бюджету України на 
підготовку та проведення виборів.

Документи з особового складу увійщли до опису №  1-ОС (продовження) 
справ з особового складу за 2015 рік у кількості 10 справ за №  1 по № 10 .

Розділами описів справ з особового складу являються дати створення 

відповідних документів. До опису №  1-ОС (продовження) справ з  особового 
складу увійщли:



- постанови Ш тормівської сільської виборчої комісії та документи 
(подання, заяви, скарги та інші передбачені законодавством документи), на 
підставі яких їх  прийнято з особового складу;

- списки членів Ш тормівської сільської виборчої комісії, дільничних 
виборчих комісій та залучених осіб;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми 
нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування 
(персоніфікований облік);

- відомості нарахування заробітної плати членам Ш тормівської сільської 
виборчої комісії та залученим особам, які працювали за цивільно-правовими 
договорами;

- трудові договори, що замінюють накази з кадрових питань.

Документи, що втратили науково-історичну цінність та практичне 
значення внесені до Акту №  1 про вилучення для знищення документів, не 
внесених до Національного архівного фонду за 2015 рік у кількості З справи, З 
позиції.

Ф ізичний стан внесених в описи документів добрий. Всі вони оправлені у 
тверді обкладинки, оформлені згідно архівних правил.

Документи постійного строку зберігання готові до передачі на державне 
зберігання до архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації за 
адресою: смт. Новоайдар, вул.Банківська,31.

Документи з особового складу передаються до Комунальної установи 
«Трудовий архів» за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська,31.

Відповідно до ч. З ст. 20 Закону України «Про місцеві вибори» 
Ш тормівська сільська виборча комісія Новоайдарського району Луганської 
області є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх 
повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Члени 
міської виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на 
чергових місцевих виборах нового складу міської виборчої комісії, у порядку, 
передбаченому Законом України «Про місцеві вибори».

В.К. Будник


