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Про розгляд запиту  
 

Державною архівною службою України у межах компетенції розглянуто Ваш 
електронний запит від 12.07.2019, що надійшов від Центральної виборчої комісії, і 
повідомляється. 

Відповідно до статті 1, частини п'ятої статті 22 Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи», забезпечення  обліку  і 
зберігання архівних документів, використання відомостей,  що  в  них  містяться,  
та  формування  Національного архівного  фонду (далі – НАФ) здійснюють архівні 
установи. Доступ  до інформації, якою володіють архівні установи, що міститься  в  
архівних  документах, не може здійснюватись відповідно до вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». 

Державна архівна служба України згідно з Положенням про неї, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 870 (далі 
– Положення), є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 
політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування 
державної системи страхового фонду документації. Згідно з цим Положенням, 
Укрдержархів не зберігає архівні документи, у тому числі ті, стосовно яких 
зроблено запит, не проводить пошук таких документів та не видає архівні довідки. 

Згідно пунктів 1.1, 1.2 розділу 1 Порядку передачі територіальними 
виборчими комісіями з місцевих виборів виборчої та іншої документації на 
зберігання до місцевих державних архівних установ, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії від 21.10.2015 року № 485, після офіційного 
оприлюднення результатів місцевих виборів територіальні виборчі комісії з 
місцевих виборів передають виборчу та іншу документацію до місцевих державних 
архівних установ згідно із цим Порядком. Документи дільничних виборчих комісій 
з місцевих виборів, передаються до місцевої державної архівної установи через 
відповідну територіальну виборчу комісію. 

Враховуючи викладене, для отримання запитуваної інформації Ви можете 
звернутися до державного архіву відповідної області, на адміністративній території 
якої проходили, у зазначений в запиті хронологічний період, місцеві вибори та 
працювали дільничні та/або територіальні виборчі комісії. 

Інформацію про контакти державних архівів областей Ви можете отримати 
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у розділі «Архівні установи». 

 
 

 
 
                              Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Укрдержархівом відповідно до Закону  України  «Про захист персональних даних» з метою розгляду вашого звернення згідно із законодавством 
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