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Примітка

1 2 3 4 5 6
1 Рішення територіальної виборчої 

комісії про формування складу 
сільських виборчих комісій.

18 вересня 2010 4

2 Рішення (постанови, протокольні 
рішення)Г  ераськівської сільської 
виборчої комісії та документи, на 
підставі яких прийнято рішення 
(подання, заяви, скарги та інші 
передбачені законодавством 
документи), т. 1

21 вересня 2010
01 жовтня 2010

135

3 Те саме, т. 2 01 жовтня 2010
05 листопада 2010

167

4 Протоколи засідань сільської 
виборчої КОМІСІЇ 3 відповідними 
додатками до протоколу 
засідання комісії

21 вересня 2010 
05 листопада 2010

81

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

01 листопада 2010 74

6 Протоколи дільничних виборчих 
комісій про підрахунок голосів 
виборців на виборчих дільницях 
по одному примірнику 3 
окремими думками членів 
комісії, актами, письмовими

31 жовтня 2010
01 листопада 2010

52



заявами і скаргами та рішеннями, 
прийнятими комісією за 
результатами їх розгляду

7 Штатний розпис 21 вересня 2010 1
8 План асигнувань 11 жовтня 2010 1

9 Кошторис видатків на 
проведення виборів

11 жовтня 2010
05 листопада 2010

5

10 Фінансові звіти про джерела 
надходжень до виборчих фондів 15 листопада 2010 2

11 Фінансовий звіт комісії про 
надходження, витрати коштів 
Державного бюджету України, 
коштів республіканського 
бюджету Автономної Республіки 
Крим, що відповідно виділяються 
на підготовку та проведення 
виборів.

15 листопада 2010 26

До цього розділу опису внесено 11 (одинадцять) справ з № 1 до № 11, у тому
числі:
літерні номери_____________________
пропущені номери__________________

Секретар виборчої комісії Акулова О.В.

« # 20 7^2 року
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12 року № 7_


