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Тернопільська обласна територіальна виборча комісія 
(місцеві вибори 25 жовтня 2020 року) 

П е р е д м о в а 
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 обласна територіальна виборча комісія  та визначений 
її склад.   

    Постановами Центральної виборчої комісії “Про зміни в складі 
територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів”  від 14 серпня 2020 року №179,  від 20 серпня 2020 року  
№191, від 28 серпня 2020 року  №207, від 18 вересня  2020 року №281,  
від 23 вересня  2020 року №291, 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 одинадцяти  членів виборчої комісії та 
включено інші. 

     25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори. 

      У листопаді  2020 року проведено експертизу цінності  документів 
Тернопільської обласної 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  
6 справ, а саме: документи (договори про надання послуг (виконання робіт), 
пов'язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів (цивільно-правового 
характеру), акти здачі-прийняття наданих послуг, копії паспортів) членів 
територіальної виборчої комісії, які працювали на платній основі, та  залучених 
спеціалістів територіальної виборчої комісії; відомості нарахування заробітної 
плати та одноразової грошової винагороди  членам територіальної виборчої 



2 

ко-місії і залученим спеціалістам, списки члеюв Тернопільської обласної 
територіальної виборчої комісії та залучених спеціал1ст1в; звіт про суми 
нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
(персоніфікований облік) 

Також складений опис справ ти�часового зберігання, в який унесено 
35 еправ. 

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 
доступю для користування. 

Науково-технічне опрацювання архівних справ (документів)
· Тернопільської міської виборчої ком1с11 Тернопільського району
Тернопільської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року провели
Л.М: Логін, Н.Є Леонова, O.М. Ремезовська, архівісти І-ої категорії відділу
науково-технічного 9працювання документів державного архіву Тернопільської
області. Передмову до опису справ з кадрових питань (особову складу)
підготувала Л.М. Логін, завідувач відділу науково-технічного опрацювання
докуме:нтів державного архіву Тернопільської області.

Завідувач віддїлу науково-технічного 
опрацювання документів 
державного архіву Тернопільської області 
''oUJ " .,(,,{,( (V--0(}o.A?q 2020 р. 
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Секретар Тернопільської обласної 
територіальної виборчої комісії 

d,....._ Леся ЛОГІН 

Микола САГ АН 



ІІ 

ТТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ВИБОРЧА :{(ОМІСІЯ 
(місцеві вибори 
25 жовтня 2020 року 

ФОНД№ __ _ 
ОПИС№ 

---

справ з кадрових питань ( особового складу) 
за 2020 рік 

№ Ін- Заголовок справи Крайні дати 

з/п декс (тому, частини) документ1в 
спра- справи 

ви (тому, 
частини) 

1 2 з 4 

2020 nік 

1 Документи (договори про 
надання виборчій комісії 
послуг (виконання 
робіт), пов'язаних з 
підготовкою і 
проведенням місцевих 
виборів (цивільно-
правового характеру), 
акти здачі-прийняття 
наданих послуг, колії 
паспортів) членів 
виборчої комісії, які 11 

·� ІІ працювали на платиш
основі, та залучених 11 

11 
спещал1спв
за вересень - жовтень ІІ 

2020 року

Строк 
збері-
гання 

справи 
(тому, 
части-

ни) 

5 

75 р. 

ІІ 

ІІ 
ІІ 

1, 

Кіль-
кість 
арку-
ш1в у 
справі 
(томі, 
части-

ні) 
6 

119 

При-
МІТ-

ка 

7 

ІІ 

. ' 

' 

І 
·І 
4 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Відомості нарахування 
заробітної плати  членам 
Тернопільської обласної 
територіальної виборчої 
комісії, які працювали на 
платній основі, та 
залученим спеціалістам  
за вересень 2020 року 

75 р. 2 

3 Відомості нарахування 
заробітної плати членам 
Тернопільської обласної 
територіальної виборчої 
комісії,  які працювали  
на платній основі, 
залученим спеціалістам 
та членам комісії, які 
працювали  в день 
голосування та в день 
підрахунку голосів 
виборців,        
за жовтень 2020 року 

75 р. 4 

4 Відомості нарахування 
заробітної плати членам 
Тернопільської обласної 
територіальної виборчої 
комісії,  які працювали  
на платній основі, і 
залученим спеціалістам 
та нарахування одноразо-
вої грошової винагороди 
членам виборчої комісії, 
які працювали на платній 
основі, залученим 
спеціалістам та членам 
виборчої комісії, які 
працювали  в день 
виборів та в день 
підрахунку голосів 
виборців,        
за листопад 2020 року 

75 р. 6 
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5 І Сп,и:ски членів 75 р. 2 

ІІ 
Тернопільської обласної 

територіальної виборчої 

11 комісії та залучених 
спеціалістів за 2020 рік 

б Звіт про суми нарахо- 75 р. 5 

ваної заробітної плати 
(доходу, грошового 
забезпечення,допомоги, 
надбавки, компенсації) 
застрахованих осіб та 
суми нарахованого єди-
ного внеску на загально-

обов'язкове державне 
сооціальне страхування 
(персоніфікований облік) 
за вересень - жовтень 
2020 року 

До опису внесено б (шість) справ з №1 до № б, 
в тому числ�: 

літерні номери ___ _ 
пропущені номери __ _ 

Завідувач відділу науково-технічного 

опрацювання документів 
державного �рхіву Тернопільської області · 
"rltJ" �вt-r)П°f 9 2020 р.

Секретар Тернопільської обласної 

територіальної виборчої комісії 

Леся ЛОГІН 

Микола САГ АН 
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