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1. Загальні положення 

 
1.1. Методичні рекомендації підготовлено відповідно до Законів України 

“Про вибори народних депутатів України”, “Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, 
міських голів”, Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні 
установи”,  постанови Центральної виборчої комісії від 10 березня 2006 року  
№ 885 “Про Порядок передавання виборчої та іншої документації виборчих 
комісій та комісій із всеукраїнського та місцевих референдумів на зберігання до 
архівних установ” (далі – Порядок передавання виборчої документації), 
“Основних правил роботи державних архівів України” (К., 2004), “Правил 
роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій” (К., 2001). 

 
1.2. Мета цих методичних рекомендацій – забезпечення підготовки та 

організації приймання на зберігання архівними установами області 
документації з виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів, а також викладення основних підходів 
щодо фондування та обліку виборчої документації. 

 
2. Підготовка виборчої документації до передавання архівним 

установам 
 
2.1. Підготовка документів до передавання архівним установам включає 

експертизу цінності документів та оформлення справ. 
 
2.1.1 Експертиза цінності виборчої документації проводиться виборчими 

комісіями на підставі номенклатур справ комісій, складених відповідно до 
Типової номенклатури справ комісії. 

Зважаючи на стислі строки передавання документації до архівних установ 
та недостатню кваліфікацію членів виборчих комісій, експертизу цінності 
документів та їх науково-технічне упорядкування на договірних засадах 
можуть здійснювати архівні установи, а також комерційні організації та 
приватні підприємці, які відповідно до чинного законодавства займаються 
такими видами архівних робіт. 

 
2.1.2. Під час проведення експертизи цінності здійснюється відбір 

документів постійного та тимчасового строків зберігання для передавання 
архівним установам, вилучення для знищення документів, що не підлягають 
подальшому зберіганню. Експертиза цінності документів проводиться шляхом 
поаркушного перегляду кожного документа, перевіряється правильність 
включення їх до справ, наявність всіх необхідних підписів, віз, дат тощо. Під 
час проведення експертизи цінності виявляються дублетні документи, 
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чернетки, неоформлені копії, що підлягають вилученню зі справ постійного 
зберігання. 

 
2.1.3. За результатами експертизи цінності документів складаються:  
-   описи справ постійного зберігання (додатки 1, 2); 
- описи справ з особового складу (додаток 3); 
- описи справ тимчасового зберігання (додаток 4); 
- історична довідка (додаток 5). 
- акт про вилучення справ (документів), що не підлягають зберіганню 

(додаток 6). 
 
Описи справ постійного зберігання та з особового складу на кожну 

територіальну виборчу комісію слід складати окремо. 
Науково-довідковий апарат до виборчої документації (описи, акти, 

історичні довідки) рекомендується створювати також в електронному вигляді. 
Описи справ  підписує секретар комісії та затверджує голова комісії. 
Описи справ постійного зберігання та з особового складу погоджуються 

ЕПК держархіву області. 
 
2.1.4. Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, відкріпні 

посвідчення, списки виборців відповідно до п. 1.6. Порядку передавання 
виборчої документації передаються до архівних установ запакованими в міцні 
коробки, бокси, мішки тощо, які у верхній частині повинні бути фіксовано 
опломбовані. На кожному виді паковання має бути зазначено номер дільниці, 
види документів та їхня кількість, що засвідчується підписами голови, 
секретаря, членів комісії та печаткою комісії.  

Ці документи передаються до архівних установ за актом приймання-
передавання виборчої документації (додаток 7). До описів справ тимчасового 
зберігання ця виборча документація не вноситься. 

 
2.1.5. Документи з виборів народних депутатів, що мають строк 

зберігання “до завершення роботи комісії”, знищуються після завершення 
роботи виборчої комісії і погодження актів про вилучення цих документів для 
знищення ЕПК держархіву області (додаток 6). Аналогічні документи з 
місцевих виборів можуть, за згодою комісій, залишатися на зберіганні в цих 
комісіях, оскільки їх повноваження здійснюються до наступних виборів.  

Інші документи тимчасового зберігання вилучаються для знищення в 
архівній установі після закінчення строків їх зберігання. На них складаються 
відповідні акти. 

 
 2.2 Оформлення справ постійного зберігання та з особового складу 
передбачає: 

- формування та систематизацію документів у справи (якщо справи  у 
процесі діяльності комісій було сформовано неправильно); 

- складання (уточнення)  заголовків справ; 
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- нумерацію аркушів;  
- складання засвідчувальних написів;  
- складання (у разі необхідності) внутрішніх описів документів; 
- оправлення справ; 
- оформлення обкладинок справ.  
Оформлення справ здійснюється згідно з архівними вимогами та 

Порядком передавання виборчої документації. 
 
2.3. Документи тимчасового строку зберігання підлягають спрощеному 

оформленню. Справи не оправляються і не підшиваються (за виключенням 
бухгалтерської документації), а залишаються у теках або швидкозшивачах. 
Відповідно до вимог Порядку передавання виборчої документації документи 
розміщують в хронологічній послідовності, аркуші у справах тимчасового 
зберігання нумеруються, на сформовані справи складають засвідчувальні 
написи. 

 
3. Основні вимоги до формування справ постійного зберігання 
 
3.1. Справа постійного строку зберігання не повинна перевищувати 

250 аркушів 30–40 мм завтовшки). У разі включення більшої кількості аркушів 
справа формується з кількох томів.  

 
3.2. Протоколи засідань виборчих комісій формуються за хронологічною 

ознакою та за їх номерами. Документи до засідань виборчих комісій 
систематизуються за датами та номерами протоколів, а в середині групи 
документів, що стосуються одного протоколу, – за порядком денним. 

До протоколів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 
України, територіальних виборчих комісій з виборів до місцевих рад, сільських, 
селищних та міських голів формуються документи з питань, що розглядалися 
на засіданнях комісій: 

- до протоколів засідань про створення та формування складу дільничних 
комісій – списки комісій, подання партій (блоків) щодо голів, секретарів та 
членів комісій (для окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 
України); 

- до протоколів засідань про реєстрацію списків кандидатів у депутати, 
висунутих місцевими організаціями партій (блоками) – заяви про реєстрацію 
кандидатів у депутати, копії свідоцтв про реєстрацію місцевої організації партії, 
копії угоди про утворення виборчих блоків політичних партій, витяги з 
протоколів зборів (конференцій) місцевих організацій партій про висунення 
кандидатів у депутати від партій (блоків), виборчі списки кандидатів у депутати 
від місцевих організаций партій (блоків), заяви осіб, включених до виборчих 
списків про згоду балотуватися кандидатом у депутати, автобіографії осіб, 
включених до виборчих списків, передвиборні програми місцевих організацій 
партій (блоків), декларації про майно і доходи кожного кандидата у депутати за 
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останній рік, фотографії осіб, включених до виборчих списків, підписні листи 
(для територіальних виборчих комісій з виборів до місцевих рад); 

- до протоколів засідань про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови – заяви осіб, висунутих кандидатами на посаду 
сільського, селищного, міського голови, про реєстрацію кандидатом, копії угод 
про утворення виборчого блоку політичних партій, витяги з протоколів зборів 
(конференцій) місцевих організацій партій  про висування кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського голови, автобіографії кандидатів, передвиборні 
програми, декларації про майно та доходи кожного кандидата, підписні листи, 
фотографії кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (для 
територіальних сільських, селищних, міських виборчих комісій з виборів до 
місцевих рад); 

- до протоколу з питань реєстрації довірених осіб кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського голови ради – подання кандидата, заява про 
згоду бути довіреною особою (для територіальних сільських селищних, міських 
виборчих комісій з виборів до місцевих рад); 

- до протоколів засідань з питань реєстрації офіційних спостерігачів від 
партій (блоків), громадських організацій – подання уповноважених осіб партій 
(блоків), громадських організацій, заяви про згоду бути офіційним 
спостерігачем (для комісій всіх рівнів). Критеріями відбору на постійне 
зберігання цієї категорії документів є те, що вони є свідченням демократичності 
та прозорості виборчої кампанії, а також є підставою для прийняття виборчими 
комісіями відповідних рішень; 

- до протоколів засідань про розгляд питань фінансового характеру – 
довідки, проекти планів асигнувань, проекти штатних розкладів (для комісій 
всіх рівнів); 

- до протоколів засідань з питань підготовки, проведення виборів та їх 
матеріально-технічного забезпечення – інформації та довідки дільничних 
виборчих комісій, місцевих органів виконавчой влади та органів місцевого 
самоврядування, акти перевірок (для комісій всіх рівнів); 

- до протоколів засідань з питань розгляду заяв та скарг громадян – заяви, 
пропозиції, скарги, та довідки щодо їх перевірки, пояснювальні записки про 
суттєві порушення виборчого законодавства, а також ті, що характеризують 
перебіг виборчої кампанії).  

В окрему справу формуються скарги, позовні заяви, що не стосуються 
порушень виборчого процесу, та за якими не приймалося рішення. Ці 
документи вносяться до описів справ тимчасового строку зберігання (для 
комісій всіх рівнів). 

Приклади заголовків:  
–  Документи до протоколу № 3 засідання комісії від 16 березня 2006 

року виборчої комісії про реєстрацію спостерігачів (заяви про згоду бути 
спостерігачем, списки, витяги з протоколів тощо). 

–  Документи до протоколу № 4 засідання комісії від 10 лютого 2006 року 
про реєстрацію кандидата на посаду сільського голови (заява, угода про 
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утворення виборчого блоку, витяги з протоколів зборів, автобіографія, 
декларація, підписні листи, передвиборні програми, фотографії тощо). 

– Документи до протоколу № 6 від 24 березня 2006 року про порушення 
виборчого законодавства та виборчого процесу (позовні заяви, пропозиції, 
скарги, письмові докази, пояснення тощо).  

3.3. Рішення виборчих комісій формуються за хронологічною ознакою в 
окремі справи.  

4. Організація приймання виборчої документації 
 
Приймання архівними установами виборчої документації від окружних та 

територіальних виборчих комісій здійснюється після офіційного оприлюднення 
результатів виборів відповідно до “Схеми надходження документації з виборів 
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 
міських голів 2006 року до архівних установ Вінницької області” (далі – Схема) 
(додаток 8). 
 

4.1. Приймання виборчої документації з виборів народних депутатів 
України. 

 
4.1.1. Державний архів Вінницької області приймає на державне 

зберігання від окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 
України документи постійного зберігання (див. додаток 1). 

 
4.1.2. Документи тимчасового зберігання та з особового складу від 

окружних виборчих комісій (див. додаток 3) приймають трудові архіви, в разі 
відсутності трудового архіву в районі, в якому розташована окружна виборча 
комісія, документи приймають на зберігання архівні відділи 
райдержадміністрацій або архівні відділи міських рад.  

 
4.1.3. Виборчі документи тимчасового строку зберігання в архівних 

установах зберігаються протягом чотирьох років з дня офіційного 
оприлюднення результатів виборів, а потім знищуються в установленому 
порядку. 

 
4.1.4. Приймання-передавання документів оформляється актом 

приймання-передавання, один примірник якого передається до Центральної 
виборчої комісії  (додаток 9), другий залишається у відповідній архівній 
установі у справі фонду. 

 
4.2. Приймання виборчої документації з виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів. 
4.2.1. Держархів області приймає на зберігання документи з виборів 

депутатів місцевих рад та міських голів від обласної, Вінницької міської, 
районних у м. Вінниці виборчих комісій. 
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4.2.2. Жмеринська, Козятинська, Ладижинська, Могилів-Подільська, 
Хмільницька міські виборчі комісії (міст обласного підпорядкування) 
передають документи постійного зберігання, документи з особового складу та  
тимчасового зберігання в архівні відділи відповідних райдержадміністрацій 
(див. Схему, додаток 8). 

Архівні відділи райдержадміністрацій приймають на зберігання 
документи постійного, тимчасового зберігання та з особового складу від 
районних, сільських, селищних та міських комісій (див. додатки 2, 4). 

 
4.2.3. Приймання-передавання документів оформляється актом 

приймання-передавання справ (див. додаток 9), один примірник якого 
передається до виборчої комісії, а другий залишається у відповідній архівній 
установі у справі фонду. 

 
4.3. Переліки справ постійного, тимчасового строків зберігання та з 

особового складу, що мають надійти до архівних установ області, наведено у 
додатках до цих рекомендацій (див. додатки №№ 1, 2, 3,4, 7, 10, 11), а також у 
розділі 3 “Основні вимоги до формування справ постійного зберігання”. 

 
4.4. Документи первинного бухгалтерського обліку приймаються до 

архівних установ після завершення перевірок контрольно-ревізійними органами 
та установами Пенсійного фонду України. 

 
5. Фондування виборчої документації 
 
У держархіві області 
 
5.1. Документи з виборів народних депутатів України, прийняті від 

окружних виборчих комісій, поповнюють існуючу колекцію “Документи 
окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та агітаційні 
матеріали виборчої кампанії”. 

До цієї колекції також входять зібрані архівістами документи, пов’язані із 
проведенням виборчої кампанії (друкована агітаційна продукція, газети, творчі 
документи громадян, фото-, фондокументи тощо). Фото-, фоно-, 
відеодокументи рекомендується включати в окремі описи. 

 
5.2. Документи з виборів депутатів в обласну раду утворюють колекцію 

“Документи обласної виборчої комісії з виборів депутатів обласної ради та 
агітаційні  матеріали виборчої кампанії”. 

 
5.3. Документи з виборів депутатів міських рад та міських голів (міст 

обласного підпорядкування), депутатів до районних рад м. Вінниці утворюють 
відповідну колекцію “Документи міських (міст обласного підпорядкування), 
районних у м. Вінниці комісій з виборів депутатів міських та районних рад, 
міських голів та агітаційні матеріали виборчої кампанії”. 
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В архівних відділах райдержадміністрацій: 
 
5.4. Виборчі комісії відповідно до Закону України “Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських 
селищних, міських голів” є самостійними юридичними особами з однотипними 
функціями. Офіційні документи, що надійшли від виборчих комісій 
доповнюються агітаційними матерілами, що були створені або зібрані в ході 
виборчої кампанії, а саме: пердвиборні програми, плакати, листівки, 
фотодокументи тощо. Тому документи з виборів депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних, міських голів об’єднуються в колекцію “Документи з 
виборів депутатів місцевих рад, міських, сільських, селищних голів  та 
агітаційні матеріали виборчої кампанії в __________________ районі”. 

 Відповідно до зазначеного вище можливе створення й об’єднаних 
архівних фондів. 

Документи постійного зберігання з виборів депутатів районної ради 
залишаються в окремому опису (дів. додаток 10). Описи справ постійного 
зберігання виборчих комісій з виборів до міських, сільських, селищних рад та 
міських, сільських, селищних голів після повного приймання документів від 
усіх виборчих комісій, перескладаються в окремий зведений опис (див.   
додаток 11). У зведеному опису документи розміщують у такій послідовності:  

- документи міських виборчих комісій;  
- документи селищних комісій в алфавітному порядку; 
- документи сільських виборчих комісій в алфавітному порядку. 
Документи з особового складу районних, міських, сільських та селищних 

рад вносяться також до єдиного опису. 
Погашені описи на справи кожної сільської, селищної, міської 

територіальної виборчої комісії формуються в окремі справи і включаються в 
зведений опис справ. 

 
6. Облік виборчої документації 
 
6.1. Виборча документація, що надходить на зберігання в архівні 

установи, обліковується у відповідних облікових документах, а саме: 
- книгах обліку надходжень документів на постійне зберігання; 
- списках фондів; 
- паспортах архівів; 
- картках фондів; 
- справах фондів. 
6.2. У справу фонду  колекції формуються такі документи: 
- історичні довідки; 
- акти приймання-передавання справ; 
- акти про вилучення для знищення справ (долучаються до справи 

фонду після закінчення строків  зберігання справ) (див. п.2.1.3.). 
_______________________________ 
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Додаток 1 
Примірний зразок опису 
справ постійного 
зберігання 

 
 
Окружна виборча комісія 
територіального виборчого округу 
№ 10 з виборів народних депутатів 
України від 26 березня 2006 року 
(м. Жмеринка) 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова комісії 
 
Підпис      Ініціали, прізвище
 
Дата 

   
 
 
 
ФОНД № 
 
ОПИС № 
 
справ постійного зберігання  
за 2006 рік 
 
№№ 
з/п 

Заголовки справ Крайні 
дати 

К-сть 
арку-
шів 

Примітка 

1 2 3 4 5 
     
1 Постанова окружної виборчої 

комісії про утворення дільничних 
виборчих комісій від 18 лютого 
2006 року 
 

 18  

2 Протоколи∗ засідань окружної 
виборчої комісії і документи до них 
(інформації, списки, довідки, 
подання, заяви, скарги, 
пояснювальні записки). Том 1 
 

26 січня 
28 лютого 

2006 р. 

182  

3 Те саме. Том 2 
 

1 березня 
20 квітня 
2006 р. 

175  

                                                 
∗ Зазначаються номери протоколів 
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1 2 3 4 5 
     
4 Постанови окружної виборчої 

комісії  
 

27 січня 
19 квітня 
2006 р. 

 

58  

5 Протоколи дільничних виборчих 
комісій з виборів народних 
депутатів про підрахунок голосів  
(м. Жмеринка) 
 

26 березня 
27 березня 

2006 р. 

52  

6 Те саме, 
 Вінницький район 
 

26 березня 
27 березня 

2006 р. 
 

187  

7 Те саме,  
Жмеринський район 
 

26 березня 
27 березня 

2006 р. 
 

154  

8 Протокол окружної виборчої  
комісії про підсумки голосування 
від 27 березня 2006 року 
 

 2  

9 Штатні розписи окружної виборчої 
комісії та дільничних виборчих 
комісій на лютий-квітень 2006 року 
 

 45  

10 Плани асигнувань та кошториси 
видатків на проведення виборів в 
районну раду на лютий-квітень 
2006 року 
 

 56  

11 Фінансовий звіт комісії про 
надходження та витрати коштів 
Державного бюджету України, що 
виділені на підготовку та 
проведення виборів за лютий-
квітень 2006 року 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

10  
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1 2 3 4 5 
     

12 Передвиборні програми, плакати, 
листівки, інша агітаційна продукція
на лютий-березень 2006 року 
 

 205 Формується 
за номерами 
блоків та 
партій у 
виборчому 
бюлетені 
 

 
У цей розділ  опису внесено 12  (дванадцять) справ з № 1 по № 12. 
 
 
Опис склала архівіст        Г. В. Кивгило 
 

СХВАЛЕНО 

Протокол ЕПК держархіву області 
__________________№__________ 
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Додаток 2 
Примірний зразок опису 
справ постійного 
зберігання 

 
Байраківська сільська територіальна 
виборча комісія Немирівського району 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова комісії 
 
Підпис                      Г.О. Козак 
12.04.2006 

 
 
 
 
ФОНД № 
 
ОПИС № 
 
справ постійного зберігання  
за 2006 рік 
 
№№ 
з/п 

Заголовки справ Крайні 
дати 

К-сть 
арку-
шів 

Примітка 

1 2 3 4 5 
     

1 Протоколи засідань сільської 
територіальної виборчої комісії і 
документи до них (витяги з 
протоколів, передвиборні 
програми, підписні листи, заяви 
про згоду балотуватись, списки, 
декларації) 
 

20 лютого 
10 квітня 
2006 р. 

53  

2 Рішення сільської територіальної 
виборчої комісії  
 

20 лютого 
10 квітня 
2006 р. 

12  

3 Протоколи дільничних та сільської 
виборчих комісій з виборів 
депутатів сільської ради про 
підрахунок голосів та підсумки 
голосування від 27 березня 2006 
року 
 

 6  
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1 2 3 4 5 
4 Протоколи дільничних та сільської  

виборчих комісій з виборів 
сільського голови про підрахунок 
голосів та про підсумки 
голосування від 27 березня 2006 
року 
 

 6  

5 Штатний розпис сільської 
територіальної комісії на березень-
квітень 2006 року 
 
 

 4  

6 Плани асигнувань та кошториси 
видатків на проведення виборів в 
сільську  раду на березень-квітень 
2006 року 
 
 

 12  

7 Фінансовий звіт комісії про 
надходження та витрати коштів 
Державного бюджету України, що 
виділені на підготовку та 
проведення виборів за березень-
квітень 2006 року 
 
 

 11  

8 Фінансові звіти місцевих 
організацій партій (блоків) про 
джерела надходжень коштів до 
виборчих фондів за березень-
квітень 2006 року 
 
 

 28  

9 Передвиборні програми, плакати, 
листівки, інша агітаційна 
документація з виборів депутатів 
ради за січень-березень 2006 року 
 
 
 
 
 
 

 84 Формується за 
номерами 
блоків та 
партій у 
виборчому 
бюлетені 
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1 2 3 4 5 
     

10 Передвиборні програми, плакати, 
листівки, інша агітаційна 
документація з виборів сільського 
голови за січень-березень 2006 
року 

 46 Формується за 
алфавітом 
прізвищ 
кандидатів на 
сільського 
голову 

 
 
У цей розділ  опису внесено 10  (десять) справ з № 1 по № 10. 
 
Опис склала         В. І. Потапенко 
 
 
СХВАЛЕНО 

Протокол ЕПК держархіву області 
__________________№_________ 
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Додаток 3 
Примірний зразок опису 
справ з особового складу 

 
Окружна виборча комісія 
територіального виборчого округу 
№ 10 з виборів народних депутатів 
України від 26 березня 2006 року 
(м. Жмеринка) 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова комісії 
 
Підпис      Ініціали, прізвище
 
Дата 

   
 
 
 
 
 
 
ФОНД № 
 
ОПИС № 
 
справ з особового складу  
за 2006 рік 
 
 
№ 
з/п 

Індекс 
справи 

Заголовок справи Дата 
справи 

Строк 
збер. 
справи 

К-сть 
арку-
шів 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1  Особові рахунки з 
нарахування заробітної 
плати та інших виплат 
членам окружної та 
дільничних комісій за 
січень-квітень 2006 року 

 75 р. 105 У разі 
відсутності 
особових 
рахунків 
залишити 
відомості 
нарахування 
заробітної 
плати 
 

2  Відомості нарахування 
зарплати та інших 
виплат громадянам, що 
працювали за трудовими 
угодами 

 75 р. 24  
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1 2 3 4 5 6 7 
       

3  Списки працівників 
окружної та дільничних 
виборчих комісій 

 75 р. 16  

 
У цей розділ опису внесено 3 (три) справи з № 1 по № 3 
 
Опис склала         Г. В. Кивгило 
 
 
ПОГОДЖЕНО 

Протокол ЕПК держархіву області 
__________________№__________ 
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         Додаток 4 
Примірний зразок опису 
справ тимчасового 
зберігання 

 
Іванівська сільська територіальна              ЗАТВЕРДЖУЮ 
виборча комісія Вінницького району 
                                                                                  Голова  комісії 
  
 Підпис  О. А. Козак 
 Дата 
 
 
 
 
ФОНД № 
 
ОПИС № 
справ тимчасового зберігання  
за 2006 рік 
 
№ 
з/п 

Ін
де
кс

 
сп
ра
ви

 Заголовок справи Дата справи Строк 
збер. 
спра-
ви 

К-сть 
арку-
шів 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1  Протоколи сільської 
виборчої комісі про передачу 
виборчих бюлетенів з 
виборів дільничним вибор-
чим комісіям від 25 березня 
2006 року 

 3р. 175  

2  Звернення, скарги громадян 
другорядного характеру, що 
не стосуються перебігу 
виборчої кампанії та з яких 
не приймалися рішення  

15 березня 
27 березня 

2006 р. 

5 р. 
ЕК 

45  

3  Списки виборців з виборів до 
місцевих рад по дільниці № 1

 1 р. 62  

4  Те саме по дільниці № 2  1 р. 56  
5  Те саме по дільниці № 3  1 р. 52 
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1 2 3 4 5 6 7 
       

6  Акти про виявлені 
порушення Закону України 
“Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, 
міських голів 

24 березня 
26 березня 

2006 р. 

1 р. 12  

7  Рішення суду про включення 
виборців до списків виборців 

 1 р. 10  

8  Заяви про видачу відкріпних 
посвідчень і голосування на 
дому 

 1 р. 25  

9  Акти про погашення бланків 
відкріпних посвідчень 

 1 р. 14  

10  Акти  приймання-переда-
вання відкріпних посвідчень 
від територіальної районної 
виборчої комісії до 
дільничної виборчої комісії 

 3 р. 16  

11  Листування з райдерж-
адміністрацією, сільськими 
радами з питань організації 
та проведення виборів 

 5 р. 42  

12  Листування комісії з 
органами місцевого 
самоврядування з 
господарських питань 

 3 р. 45  

13  Договори, угоди (трудові та 
господарські) 
 

 3 р. 22  

14  Документи первинного 
бухгалтерського обліку 
(касові, банківські 
документи) 

 3 р. 146  

15  Головна книга  3 р. 47  
16  Акти про приймання-

списання майна, квитанції і 
накладні з обліку товаро-
матеріальних цінностей, 
авансові звіти 
 
 

 3 р. 66  
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1 2 3 4 5 6 7 
       

17  Акти приймання-
передавання матеріальних 
цінностей (виборчих 
скриньок, кабін, печаток, 
штампів тощо) 

 3 р. 32  

18  Дорожні листи  3 р. 18  
19  Журнал реєстрації дорожних 

листів 
 3 р. 5  

20  Журнал реєстрації вхідних та 
вихідних документів  

 3 р. 19  

21  Журнал реєстрації заяв і 
скарг 

 5 р. 5  

22  Журнал обліку особистого 
прийому громадян 

 3 р. 11  

       
 
У цей розділ опису внесено 22 (двадцять дві) справи  з № 1 по № 22. 
 
 
Опис склала архівіст        М. І. Зеленько 
Дата 
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Додаток 5 
Примірний зразок оформлення 
історичної довідки 

 
 
 
 

Історична довідка 
на фонд Вінницької районної територіальної виборчої комісії 

 
 

Вінницька районна територіальна виборча комісія  створена відповідно 

до рішення № 245 21-ї сесії 4 скликання Вінницької районної ради від28 лютого 

2006 року. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.  

Відповідно до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів” на період здійснення своїх повноважень районна територіальна виборча 

комісія є постіно діючим органом, яка забезпечувала організацію і проведення 

виборів депутатів до Вінницької районної ради, які відбулися 26 березня 2006 

року. 

Експертиза цінності документів районної територіальної виборчої комісії 

проведена згідно з Порядком передавання виборчої та іншої документації 

виборчих комісій та комісій із всеукраїнського та місцевих референдумів на 

зберігання до архівних установ, затвердженим постановою Центральної 

виборчої комісії від 10 березня 2006 року № 885, та Методичних рекомендацій 

щодо організації роботи, приймання, фондування та обліку виборчої  

документації в архівних установах Вінницької області, схвалених на спільному 

засіданні експертно-перевірної комісії та науково-методичної ради 29 березня 

2006 року. 

На постійне зберігання відібрано протоколи засідань районної 

територіальної виборчої комісії з додатками до них, рішення районної виборчої 

комісії, протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів, 

протокол районної виборчої комісії про підсумки голосування. В протоколах 
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відображено перебіг виборчої кампанії та підсумки голосування з виборів 

депутатів районної ради.  

Разом з протоколами сформовано документи до них. Це документи про 

висунення списком кандидатів у депутати від партійних осередків та блоків, 

заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватися, декларації, передвиборні 

програми, автобіографії, підписні листи; документи про реєстрацію 

спостерігачів на виборах, а саме: рішення партійних осередків про висунення 

спостерігачів, списки, заяви про згоду бути спостерігачами. 

Як додатки до протоколів засідань комісії відібрано пропозиції, звернення 

та скарги громадян про найбільш суттєві порушення виборчого законодавства, 

а також ті, що характеризують виборчий процес. 

Питання фінансування передвиборної кампанії та проведення виборів 

відображено в планах асигнувань, кошторисах видатків, фінансових звітах 

комісії про надходження та витрати коштів Державного бюджету України та 

фінансових звітах про джерела надходжень коштів до виборчих фондів. 

Доповнюють документи районної територіальної виборчої комісії 

передвиборні програми, плакати, листівки та інши агітаційні матеріали, що 

відбивають хід виборчої кампанії.  

Усього до опису справ постійного зберігання внесено 10 справ. 

До опису справ з особового складу внесено 3 справи, а саме: особові 

рахунки з нарахування заробітної плати членам районної комісії, відомості 

нарахування зарплати та інших виплат громадянам, що працювали за 

трудовими угодами, списки членів комісії. 

Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів; списки 

виборців; відкріпні посвідчення (120 опломбованих мішків) за актом передано 

до архівного відділу райдержадміністрації.  

 Інші документи тимчасового зберігання внесено до опису справ 

тимчасового зберігання та передано до архівного відділу райдержадміністрації. 

Всього до опису справ тимчасового зберігання внесено 22 справи. 
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До акта про вилучення для знищення справ, що не підлягають 

зберіганню, внесено документи, які не мають культурної цінності, втратили 

практичне значення. Всього  до акта внесено 5 справ. 

 
 
 
 
 
 

Голова Вінницької районної  
територіальної виборчої комісії      І. П. Коваленко 
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         Додаток 6 
Примірний зразок акта про 
вилучення справ для 
знищення 

 
Окружна виборча комісія 
територіального виборчого округу 
№ 10 з виборів народних депутатів 
України від 26 березня 2006 року 
(м. Жмеринка) 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова комісії 
 
Підпис      Ініціали, прізвище
 
Дата 

 
 
 
 
АКТ № 1 
 
07.04.2006 
м. Вінниця 
 
Про вилучення для знищення справ,  
що не підлягають зберіганню 
 
 На підставі Типової номенклатури справ, затвердженої постановою 
Центральної виборчої комісії від 10 березня 2006 року № 885 “Про Порядок 
передавання виборчої та іншої документації виборчих комісій та комісій із 
всеукраїнського та місцевих референдумів на зберігання до архівних установ” 
відібрано, як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне 
значення, документи окружної виборчої комісії територіального виборчого 
округу № 10 з виборів народних депутатів України 
 

№
№ 
з/п 

Заголовки справ Дати 
док-в 

К-сть 
справ 

Строки 
зберіг. та 
№№ ст. 

по 
переліку 

При-
мітка

1 2 3 4 5 6 
1 Законодавчі, нормативно-правові 

акти про організацію та 
проведення виборів 

2004-
2006 

2 До 
завершен-
ня роботи 
комісії,  
п.1 
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1 2 3 4 5 6 
      

2 Документи з питань проведення 
нарад з представниками органів 
виконавчої влади щодо 
організації проведення виборів 
(інструкції, рекомендації) 

2006 1 До 
завершен-
ня роботи 
комісії,  
п.2 

 

3 Документи з питань проведення 
нарад, семінарів з членами 
дільничних виборчих комісій 
щодо проведення виборів 
(програми, інструкції, 
рекомендації) 

2006 1 До 
завершен-
ня роботи 
комісії,  
п.2 

 

4 Індивідуальна номенклатура 
справ комісії 

2006 1 До 
завершен-
ня роботи 
комісії,  
п.54 

 

 
 
Разом 4 (чотири) справи за 2004-2006 роки. 
 
Описи справ поостійного зберігання та з особового складу погоджено ЕПК 
держархіву Вінницької області (протокол від ______________№_______). 
 
Акт склала архівіст        М. І. Зеленько 
 
 
ПОГОДЖЕНО 

Протокол ЕПК держархіву області 
__________________№_________ 
 
 
 
Документи в кількості 4 (чотирьох) справ знищено шляхом спалення. 
 
Секретар комісії         О. П. Білаш 
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Додаток  7 
Примірний зразок акта 
приймання-передавання справ 
тимчасового зберігання до 
архівної установи 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Вінницької районної 
територіальної виборчої комісії 
 
Підпис        ініціали, прізвище 
 
Дата     (печатка) 

Голова Вінницької 
райдержадміністрації 
 
Підпис        ініціали, прізвище 
 
Дата  (гербова печатка) 
 

 
 
 
АКТ 
 
м. Вінниця 
 
приймання-передавання документів  
тимчасового зберігання до архівної  
установи, що надійшли в опломбованому вигляді  
 
 
Підстава: Закони України “Про Національний архівний фонд та архівні 

установи”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів”. 

 
 У зв’язку із завершенням роботи Вінницької районної територіальної 
комісії з виборів 2006 року архівний відділ Вінницької райдержадміністрації 
приймає на зберігання наступні документи тимчасового зберігання: 
 
№№ 
з/п 

Види документів Вид 
паковання 

Кількість 
паковань 

Примітка

1 2 3 4 5 
1 Виборчі бюлетені дільниць 

№№ 1-12 від 26 березня 2006 
року 

Опломбовані 
мішки 

12  

2 Контрольні талони до 
виборчих бюлетенів дільниць 
№№  1-12 
 

Опломбовані 
пакети 

12  
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1 2 3 4 5 
     

3 Виборчі бюлетені та 
контрольні талони до них 
дільниць №№ 13-28 

Опломбовані 
мішки 

15  

4 Виборчі бюлетені та 
контрольні талони до них 
дільниць № 29 - № 32 

Опломбовані 
бокси 

4  

5 Відкріпні посвідчення Опломбовані 
пакети 

8  

6 Невикористані відкріпні 
посвідчення 

Опломбовані 
пакети 

2  

 

 Усього прийнято 53 (п’ятдесят три) паковання з документами, з них: 
опломбованих боксів – 4, опломбованих мішків – 27, опломбованих пакетів –        
22.  
 
 В архівному відділі Вінницької райдержадміністрації фонд № 224. 
 
Передавання здійснив:    Приймання здійснив: 
______________________   Начальник архівного відділу 
(посада,підпис, ініціали, прізвище)                       Вінницької райдержадміністрації 
           Н. М. Палій 
Дата       Дата 
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Додаток 8 
Схема  

надходження документації з виборів народних депутатів України, депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних, міських голів 2006 року до архівних 

установ Вінницької області 
 
 

                                                       д-ти пост. збер. 
 
                                              
                                                   д-ти тимчас. збер. 
-                                                     та з особ. скл.                                                                      
 
 
 
 
                                            д-ти пост.,тимчас.збер. 
                                                     та з особ скл. 
 
 
 
                                                д-ти пост.,тимчас.збер. 
                                                          та з особ. скл. 
 
     
 
 
 
                                                д-ти пост.,тимчас.збер. 
                                                        та з особ. скл. 
 
 
 
                                                 д-ти пост.,тимчас.збер. 
                                                        та з особ. скл.                                                  
                                                  
                                                      
                                                  д-ти пост.,тимчас.збер. 
                                                        та з особ. скл. 
 
                                             
                                                                                            
 
                                                -ти пост.,тимчас.збер. 
                                                        та з особ. скл. 
 
 

Вінницька міська ви-
борча комісія з виборів 
депутатів міської ради, 
міського голови 

Обласна виборча 
комісія з виборів 
депутатів обласної ради 

Державний архів Вінницької 
області 

Окружні  виборчі 
комісії з виборів 
народних депутатів 
України

 

Державний архів Вінницької 
області 

 
Державний архів Вінницької 
області 

Трудові архіви, в разі від-
сутності в районі трудового 

архіву документи передаються 
в архівний відділ райдерж-

адміністрації або міської ради 

Жмеринська, Козятин-
ська, Ладижинська 
Могилів-Подільська, 
Хмільницька міські 
виборчі комісії з ви-
борів депутатів міських 
рад міських голів

Районні виборчі комісії 
м. Вінниці з виборів 
депутатів в районні ради 

Архівні відділи Жмеринської, 
Козятинської, Могилів-

Подільської, Тростянецької, 
Хмільницької 

райдержадміністрацій 

Державний архів Вінницької 
області 

Сільські, селищні, 
міські виборчі комісії з 
виборів депутатів 
сільських, селищних, 
міських рад, сільських, 
селищних, міських голів 

Архівні відділи 
райдержадміністрацій

Районні виборчі комісії 
з виборів депутатів в 
районні ради 

Архівні відділи 
райдержадміністрацій 
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Додаток  9 
Примірний зразок акта 
приймання-передавання справ на 
зберігання до архівної установи 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ      ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Голова Вінницької районної    Голова Вінницької 
територіальної виборчої комісії   райдержадміністрації 
 
Підпис        ініціали, прізвище   Підпис      ініціали, прізвище 
 
Дата     (печатка)      Дата  (гербова печатка) 
 
 
 
АКТ 
 
м. Вінниця 
 
приймання-передавання справ на  
зберігання до архівної установи 
 
Підстава: Закони України “Про Національний архівний фонд та архівні 

установи”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів”. 

 
 
 У зв’язку із завершенням роботи Вінницької районної територіальної 
комісії з виборів 2006 року архівний відділ Вінницької райдержадміністрації 
приймає на зберігання документи комісії, а також довідковий апарат до них: 
 
№№ 
з/п 

Номери і назви описів Кількість 
примірників 
кожного 
опису 

Кількість 
справ 

Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Опис № 1 справ постійного 

зберігання за 2006 рік 
 

3 10  

2 Опис №2 справ з особового 
складу за 2006 рік 
 

2 3  

1 2 3 4 5 
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3 Опис №3 справ 
тимчасового зберігання 

2 22  

 

 Усього прийнято 35 (тридцять п’ять) справ. 
 
 В архівному відділі Вінницької райдержадміністрації фонд № 224. 
 
Передавання здійснив:    Приймання здійснив: 
______________________   Начальник архівного відділу 
(посада,підпис, ініціали, прізвище)                       Вінницької райдержадміністрації 
           Н. М. Палій 
Дата       Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Додаток  10 
Примірний зразок опису 
справ постійного 
зберігання 

Колекція “Документи з виборів 
депутатів місцевих рад, міських, 
сільських, селищних голів в 
Немирівському районі” 
 
Вінницька районна територіальна 
виборча комісія з виборів депутатів 
районної ради 
 
 
ФОНД № 
 
ОПИС № 
 
справ постійного зберігання  
за 2006 рік 
 
№№ 
з/п 

Заголовки справ Крайні 
дати 

К-сть 
арку-
шів 

Примітка 

1 2 3 4 5 
     

1 Протоколи засідань районної 
територіальної виборчої комісії і 
додатки до них (витяги з 
протоколів, передвиборні 
програми, підписні листи, заяви 
про згоду балотуватися, списки, 
декларації, автобіографії) 
 

15 січня 
12 квітня 
2006 р. 

102  

2 Рішення районної територіальної 
виборчої комісії  
 

15 січня 
12 квітня 
2006 р. 

58  

3 Документи до протоколу № 3 від 16 
березня 2006 року виборчої комісії 
(заяви про згоду бути 
спостерігачем, списки, витяги з 
протоколів) 
 

 75  
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1 2 3 4 5 
     
4 Протоколи районної та дільничних 

виборчих комісій з виборів 
депутатів районної ради про 
підрахунок голосів та підсумки 
голосування 
 

26 березня 
27 березня 

2006 р. 

62  

5 Штатні розписи районної 
територіальної на лютий-квітень 
2006 року 
 

 3  

6 Плани асигнувань та кошториси 
видатків на проведення виборів в 
районну раду на лютий-квітень 
2006 року 
 

 15  

7 Фінансовий звіт комісії про 
надходження та витрати коштів 
Державного бюджету України, що 
виділені на підготовку та 
проведення виборів за лютий-
квітень 2006 року 
 

 10  

8 Фінансові звіти місцевих 
організацій партій (блоків) про 
джерела надходжень коштів до 
виборчих фондів за лютий-березень 
2006 року 
 

 12  

9 Передвиборні програми, плакати, 
листівки, інша агітаційна продукція
 

 52 Формуються 
за номерами 
блоків та 
партій у 
виборчому 
бюлетені 

У цей розділ  опису внесено 9 (девять) справ з № 1 по № 9. 
 
Опис склала архівіст         М. І. Неленько 
 
СХВАЛЕНО 

Протокол ЕПК держархіву області 
__________________№_________ 
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Додаток 11 
Примірний зразок опису 
справ постійного 
зберігання 

Колекція “Документи з виборів 
депутатів місцевих рад, міських, 
сільських, селищних голів в 
Немирівському районі” 
 
 
 
ФОНД № 
 
ОПИС № 
справ постійного зберігання  
за 2006 рік 
 
№№ 
з/п 

Заголовки справ Крайні 
дати 

К-сть 
арку-
шів 

Примітка 

1 2 3 4 5 
     

 Документи з виборів до 
Немирівської міської ради 

 

   

1 Протоколи засідань міської 
територіальної виборчої комісії і 
документи до них (витяги з 
протоколів, передвиборні 
програми, підписні листи, 
автобіографії, заяви про згоду 
балотуватися, списки, декларації) 
 

20 лютого 
10 квітня 
2006 р. 

102  

2 Рішення міської територіальної 
виборчої комісії  
 

20 лютого 
10 квітня 
2006 р. 

58  

3 Протоколи міської та дільничних 
виборчих комісій з виборів 
депутатів міської ради про 
підрахунок голосів та про підсумки 
голосування від 27 березня 2006 
року 
 
 

 66  
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1 2 3 4 5 
     

4 Протоколи міської та дільничних 
виборчих комісій з виборів 
міського голови про підрахунок 
голосів та про підсумки 
голосування від 27 березня 2006 
року 
 

 62  

5 Штатний розпис міської 
територіальної виборчої комісії на 
лютий-квітень 2006 року 
 

 2  

6 Плани асигнувань та кошториси 
видатків на проведення виборів в 
районну раду на лютий-квітень 
2006 року 
 

 5  

7 Фінансовий звіт комісії про 
надходження та витрати коштів 
Державного бюджету України 
виділених на підготовку та 
проведення виборів за лютий-
квітень 2006 року 
 

 10  

8 Фінансові звіти про джерела 
надходжень коштів місцевих 
організацій партій (блоків) до 
виборчих фондів за лютий-квітень 
2006 року 
 

 25  

9 Передвиборні програми, плакати, 
листівки та інша агітаційна 
документація з виборів депутатів 
ради за лютий-березень 2006 року 
 

 26 Формується за 
номерами 
блоків та 
партій у 
виборчому 
бюлетені 

10 Те саме з виборів міського голови 
за лютий-березень 2006 року 

 45 Формується за 
алфавітом 
прізвищ 
кандидатів на 
міського 
голову 

11 Погашені описи справ  4 
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1 2 3 4 5 
     

 Документи з виборів до 
Брацлавської селищної ради 

 

   

12 Протоколи засідань селищної 
територіальної виборчої комісії і 
документи до них (витяги з 
протоколів, передвиборні 
програми, підписні листи, 
автобіографії, заяви про згоду 
балотуватися, списки, декларації) 
 

20 лютого 
10 квітня 
2006 р. 

53  

13 Рішення селищної територіальної 
виборчої комісії  
 

20 лютого 
10 квітня 
2006 р. 

12  

14 Протоколи селищної та дільничних 
виборчих комісій з виборів 
депутатів селищної ради про 
підрахунок голосів та про підсумки 
голосування  
 

26 березня 
27 березня 

2006 р. 

4  

15 Протоколи селищної та дільничних 
виборчих комісій з виборів 
селищного голови про підрахунок 
голосів та про підсумки 
голосування від 27 березня 2006 
року 
 

 4  

16 Штатний розпис селищної 
територіальної та дільничних 
виборчих комісій на лютий-квітень 
2006 року 
 

 4  

17 Плани асигнувань та кошториси 
видатків на проведення виборів в 
селищну раду на лютий-квітень 
2006 року 

 12  

18 Фінансовий звіт комісії про 
надходження та витрати коштів 
Державного бюджету України 
виділених на підготовку та 
проведення виборів за лютий-
квітень 2006 року 

 11  
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1 2 3 4 5 
     

19 Фінансові звіти місцевих 
організацій партій (блоків) про 
джерела надходжень коштів до 
виборчих фондів за лютий-квітень 
2006 року 
 

 28  

20 Передвиборні програми, плакати, 
листівки та інша агітаційна 
документація з виборів депутатів 
ради за лютий-березень 2006 року 
 

 84 Формується за 
номерами 
блоків та 
партій у 
виборчому 
бюлетені 

21 Те саме по виборах селищного 
голови за лютий-березень 2006 
року 
 

 28 Формується за 
алфавітом 
прізвищ 
кандидатів на 
селищного 
голову 

22 Погашені описи справ 
 

 8  

 Документи з виборів до 
Ситковецької селищної ради 

   

23 . . . 
 

   

 Документи з виборів до 
Байраківської сільської ради 

   

 . . . 
 

   

 Документи з виборів до 
Язвинківської сільської ради 

   

 . . .    
 
У цей розділ  опису внесено _____ (________) справ з № ___ по № ____. 
 
Опис склала архівіст        В. І. Потапенко 
 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол ЕПК держархіву області 
__________________№__________ 
 
 


