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Директор Державного архіву 

Сумської області 

 

__________  Юрій ОЛІЙНИК  

28.10.2020 

засідання експертно – перевірної комісії 

 

Голова ЕПК – Назаренко Інна 

Секретар ЕПК – Трофименко Наталія 

 

Присутні члени ЕПК: Гончарова Інна, Гордійко Любов,  

Гричановська Людмила, Картель Олена, Кузьміна Наталія, Клюєва Ольга, 

Марченко Вікторія, Пєшкова Тетяна, Сорокіна Людмила. 

 

Запрошені: Положій Світлана Семенівна – секретар Сумської обласної 

територіальної виборчої комісії; Авраменко Світлана Анатоліївна – діловод 

Сумської міської територіальної виборчої комісії. 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження (встановлення) строків зберігання документів 

територіальних виборчих комісій. 

2. Про розгляд і погодження номенклатури справ територіальної виборчої 

комісії. 

 

1.1.СЛУХАЛИ: 

Пєшкова Тетяна – головний спеціаліст відділу формування НАФ та 

діловодства, повідомила, що відповідно до листа - роз’яснення Державної 

архівної служби України від 27 жовтня 2020 року «Про проведення експертизи 

цінності і приймання на постійне зберігання виборчих документів», підпункту 3 

пункту 17 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 

цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

08 серпня 2007 року № 1004, пункту 9 Положення про Центральну експертно-

перевірну комісію Державної архівної служби України, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 24.05.2012 № 779/5 схвалена Типова 

номенклатура справ територіальної виборчої комісії (протокол ЦПК від  

22 жовтня 2020 року № 5). 
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У Типовій номенклатурі справ виборчої комісії до строків зберігання 

документів, що мають культурну цінність і підлягають внесенню до 

Національного архівного фонду, ЦВК вилучила позначку «ЕПК». 

Оскільки не вдалося врегулювати з ЦВК питання стосовно відмітки 

«ЕПК» до строків зберігання постанов та протоколів територіальної виборчої 

комісії (статті 3-5, 7-9), які було визначено у першому варіанті Типової 

номенклатури, поданої ЦВК, ЦЕПК Укрдержархіву не схвалила Типову 

номенклатуру справ виборчої комісії (протокол засідання від 16.10.2015 № 5). 

Відповідно до пункту 2 протоколу засідання ЦЕПК рекомендувала 

експертно-перевірним комісіям державних архівів після проведення експертизи 

цінності документів включити до складу Національного архівного фонду такі 

документи: 

 - постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружних та 

формування складу територіальних виборчих комісій та про внесення змін до 

складу окружних та територіальних виборчих комісій (копії); 

 - рішення (постанови) територіальної виборчої комісії про утворення 

(формування складу) територіальних виборчих комісій, утворення дільничних 

виборчих комісій, внесення змін до їх складу; 

 - рішення (постанови) територіальної виборчої комісії, відповідні додатки до 

них, окремі думки членів виборчої комісії, та документи (подання, заяви, 

скарги та інші передбачені законодавством документи), на підставі яких їх 

прийнято; 

 - протоколи засідань територіальної виборчої комісії з відповідними 

додатками; 

 - протоколи територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у 

виборчому окрузі (частині виборчого округу); 

 - протоколи територіальної виборчої комісії про результати місцевих виборів, 

про результати голосування; 

 - протоколи територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів 

виборців на виборчих дільницях; 

 - протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на 

виборчих дільницях; 

 - передвиборні програми, плакати, листівки, інші агітаційні матеріали. 

Враховуючи важливість документації з територіальних виборів для 

історії нашого регіону, голова ЕПК запропонувала встановити строк зберігання 

«постійно» для вищезазначених документів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Назаренко Інна – заступник директора-начальник відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату, запропонувала встановлені строки зберігання 

схвалити. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановлені строки зберігання документів схвалити. 
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2.1. СЛУХАЛИ: 

Пєшкова Тетяна – головний спеціаліст відділу формування НАФ та 

діловодства, розглядала номенклатуру справ Сумської міської територіальної 

виборчої комісії Сумського району Сумської області на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кузьміна Наталія – начальник відділу формування НАФ та діловодства, 

запропонувала номенклатуру справ погодити. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Номенклатуру справ Сумської міської територіальної виборчої комісії 

Сумського району Сумської області на 2020 рік погодити. 

 

 

Голова ЕПК       Інна НАЗАРЕНКО  

 

 

Секретар ЕПК       Наталія ТРОФИМЕНКО 


