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Тернопільська міська територіальна виборча комісія
Тернопільського району Тернопільської області
(місцеві вибори 25 жовтня 2020 року)
Передмова
до опису справ з кадрових питань (особового складу)
Відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії “Про утворення
та формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній
Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних
у місті Києві територіальних виборчих комісій” від 10 серпня 2020 року №172
утворена Тернопільська міська Територіальна виборча комісія Тернопільського
району Тернопільської області та визначений її склад.
Постановами Центральної виборчої комісії “Про зміни в складі
територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення
місцевих виборів” від 04 жовтня 2020 року № 347 та від 22 жовтня 2020 року
№ 411 у зв'язку з внесенням подань про заміну членів виборчої комісії
суб'єктами, за поданнями яких кандидатури таких членів були включені до
складу виборчої комісії, достроково припинено повноваження двох членів
виборчої комісії та включено інші.
25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори.
У листопаді 2020 року проведено експертизу цінності документів
Тернопільської міської територіальної виборчої комісії на місцевих виборах
25 жовтня 2020 року відповідно до «Порядку передачі окружними та
територіальними виборчими комісіями виборчої та іншої документації на
зберігання до архівних установ», затвердженого постановою Центральної
виборчої комісії від 24 жовтня 2020 року № 424,
за результатами якої
складено описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового
складу) та опис справ тимчасового зберігання.
До опису справ з кадрових питань (особового складу) унесено 21
справу, а саме: договори про надання послуг (виконання робіт), пов'язаних з
підготовкою і проведенням місцевих виборів (цивільно-правового характеру),
копії паспортів, ідентифікаційних кодів голови і членів територіальної виборчої
комісії, які працювали на платній основі, залучених спеціалістів територіальної
виборчої комісії та членів дільничних виборчих комісій, які працювали на
платній основі; відомості нарахування заробітної плати та одноразової
грошової винагороди членам територіальної виборчої комісії і залученим
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спеціалістам територіальної виборчої комісії; відомості нарахування заробітної
плати членам дільничних виборчих комісій; постанови дільничних виборчих
комісій про виплату одноразової грошової винагороди та відомості нарахування
одноразової грошової винагороди членам дільничної виборчої комісії.
Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та
суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (персоніфікований облік) не внесений в опис справ з
кадрових питань (особового складу), так як не був наданий для опрацювання.
Також складений опис справ тимчасового зберігання, в який унесено
124 справи та опис справ тимчасового зберігання (опечатані мішки, коробки),
в який унесено ____ справ.
Справи в описах систематизовано за структурно-хронологічною
ознакою та за важливістю документів.
Фізичний стан у справах задовільний.
Документи впорядковано згідно діючих вимог архівних правил і вони
доступні для користування.
Науково-технічне опрацювання архівних справ (документів)
Тернопільської
міської
виборчої
Тернопільського
району
ком1сн
Тернопільської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року провели
Л.М. Логін, Н.Є Лєонова, О.М. Ремезовська, архівісти І-ої категорії відцілу
науково-технічного опрацювання документів державного архіву Тернопільської
області. Історичну довідку підготувала Л.М. Логін, завідувач відцілу науково
технічного опрацювання документів державного архіву Тернопільської області.
Завідувач відцілу науково-технічного
опрацювання документ1в
державного архіву Тернопільської області
"iL_" �етопси]q 2020 р.
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Секретар Тернопільської міської
територіальної виборчої комісії
Тернопільського району
Тернопільської області

ЛесяЛОПН

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ТЕРНОШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ТЕРНОШЛЬСЬКОЇОБЛАСТІ
(місцеві вибори
25 жовтня 2020 року)

рнопільської міської
����І.&НОЇ виборчої комісії
Тетяна СЕМУСЬ

•��і����_

ФОНД№.___
ОІШС№.___
справ з кадрових питань (особового складу)
за 2020 рік
Ін
декс
спра
ви

№
з/п

Заголовок справи
(тому, частини)

ІІ

Крайні дати
документш
справи
(тому,
частини)

Строк
збері
гання
справи
(тому,
частини)

4

5

аркуш1в у
справ�
(томі,
частині)
6

75 р.

20

11

І

ІІ
ІІ

2

з

Кіль-

При-

юсть

МІТ-

ка

7

2020 пік

1
11

11
ІІ

І

Договори про надання
послуг (виконання робіт),
пов'язаних з підготовкою
і проведенням місцевих
виборів (цивільно
правового характеру),
копії паспортів,
ідентифікаційних кодів
голови та членів
територіальної виборчої
комісії, які працювали
на платній основі,
за вересень - жовтень
2020 року
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Договори про надання
послуг (виконання робіт),
пов'язаних з підготовкою
і проведенням місцевих
виборів (цивільноправового характеру),
акти прийому - здавання
виконаних робіт, копії
паспортів та
ідентифікаційних кодів
залучених спеціалістів
територіальної виборчої
комісії від 05 вересня
2020 року

75 р.

119
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Постанови дільничних
виборчих комісій, договори про надання послуг,
пов'язаних з підготовкою
та проведенням місцевих
виборів (цивільноправового характеру),
копії паспортів, ідентифікаційних кодів членів
дільничних виборчих
комісій, які працювали
на платній основі, за
жовтень 2020 року, том 1
(дільниці №№610433,
610434, 610444-610448,
610482-610484)

75 р.

108

4

Те саме, том 2
(дільниці №№611092 611099)

75 р.

99

5

Те саме, том 3
(дільниці №№611100 611109)

75 р.

92
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Постанови дільничних
виборчих комісій, договори про надання послуг,
пов'язаних з підготовкою
та проведенням місцевих
виборів (цивільноправового характеру),
копії паспортів, ідентифікаційних кодів членів
дільничних виборчих
комісій, які працювали
на платній основі, за
жовтень 2020 року, том 4
(дільниці №№611110 611116)

75 р.

89
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Те саме, том 5
(дільниці №№611117 611124)

75 р.

104
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Те саме, том 6
(дільниці №№611125 611133)

75 р.

95
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Те саме, том 7
(дільниці №№611134 611140)

75 р.

88
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Те саме, том 8
(дільниці №№611141 611148)

75 р.

85
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Те саме, том 9
(дільниці №№611149 611155)

75 р.

80
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Те саме, том 10
(дільниці №№611156 611162)

75 р.

82
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Постанови дільничних
виборчих комісій, договори про надання послуг,
пов'язаних з підготовкою
та проведенням місцевих
виборів (цивільноправового характеру),
копії паспортів, ідентифікаційних кодів членів
дільничних виборчих
комісій, які працювали
на платній основі, за
жовтень 2020 року,
том 11
(дільниці №№611163 611169)

75 р.

108
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Те саме, том 12
(дільниці №№611170 611177)

75 р.

101
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Те саме, том 13
(дільниці №№611179 611182)

75 р.

47
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Постанови дільничних
виборчих комісій, договори про надання послуг,
пов'язаних з підготовкою
та проведенням місцевих
виборів (цивільноправового характеру),
копії паспортів, ідентифікаційних кодів членів
дільничних виборчих
комісій, які працювали
на платній основі, за
жовтень 2020 року,
том 14 (останній)
(дільниці №№611189 611191)

75 р.

46
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Відомості нарахування
заробітної плати та
одноразової грошової
винагороди членам
територіальної виборчої
комісії, які працювали на
платній основі;
залученим спеціалістам
територіальної виборчої
комісії та членам
територіальної виборчої
комісії, які працювали в
день голосування та в
день підрахунку голосів,
за вересень - листопад
2020 року

75 р.

8
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Відомості нарахування
заробітної плати членам
дільничних виборчих
комісій, які працювали на
платній основі; в день
голосування та в день
підрахунку голосів,
за жовтень 2020 року

75 р.

169

19

Постанови дільничних
виборчих комісій про
виплату одноразової
грошової винагороди
членам дільничних
виборчих комісій за
жовтень 2020 року

75 р.

109
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Відомості нарахування
заробітної плати членам
дільничних виборчих
комісій, які працювали на
платній основі,
за листопад 2020 року

75 р.

111
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ВідоJІ:fості нарахування
одноразової грошової
винагороди членам
дільничних виборчих
комісій
за листопад 2020 року

4

5

6

75 р.

157

До опису внесено 21 (двадцять одну) справу з №1 до № 21,

тому ЧИСЛІ:
літерні номери ____
пропущені номери ___
В

Завідувач відділу науково-технічного
опрацювання документів
державного архіву Тернопільської області
2020 р.
" ,(,1," .,,t,uc.гorrмo.Секретар Тернопільської міської
виборчої комісії Тернопільського району
Тернопільської області
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Максим СТАЮРА
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