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Про налання iнформачii щодо
<прiзвищ депутатiв обраних до
Буrанськоi MicbKoi рали Бучi у
2006 роцi та назви партiй>

На виконання Вашого запиту Ng21-17-2064 вiд l8.06.2021p. про надання

Бучi у
iнформаЦii цlодО кпрiзвиЩ д.rrуr-i" обраниХ до Бучанськоi MicbKoi ради
2006 рочi та назви партiй> повiдомляемо наступне.
Органiзачiю i порядок проведення чергових мiсцевих виборiв 26 березня
2006 року визначав чинний на той час Закон Украiни <Про вибори депутатiв
та сiльських,
ВерхоЪнОi Ради двтономноi Республiки Крим, мiсцевих рад_
..п"щr"х, мiських голiв> вiд 0б квiтня 2004 року Ns 1667_IV (далi Закон),
пiдгоТовкИ
За змiстом статей 2a,21,24,'l3 Закону безпосередньо органiзаuiю
виборчi
i провеленнJI вiдповiдних мiсцевих виборiв злiйснювЕши територiальнi
яких
*oriaii, якi утворювалися вiдповiдними мiсцевими радами та до повноважень
належало, зокрема' встановлення результатiв виборiв до вiдповiдноi ради,
прийнятгя рiшення про реестрачiю обраних дегryтатiв ради, iнформування
виборiв,
вiдповiдноi рали та населення про результати голосування та пiдсумки
Вiдпоuiдr.о до ст. 89 Закону i.р"rорiагlъна виборча комiсiя пiсля офiцiйного
виборiв передае виборчу та iншу
оприлюднення результатв
до*уr.rrrацiю до вiдповiдноТ мiсцевоi державноi apxiBHoi установи,
KpiM того, вiдповiдно до ст. 23, 28 Закону Украiни кПро Нацiональний
архiuн"й фонл та apxiBHi установи) до мiсцевих державних архiвних установ
apxiBHi вiддiли
належать державнi ap*i"" областей, MicT Кисва i Севастополя,
i Севастополi державних адмiнiстрацiй. Такими
районних, рuйоrr"rх у MicTax Киевi
та apxiBHi вiддiли
на Киiвщинi на той iac були: .Щержавний apxiB Киiвськоi областi
районних державних адмiнiстрацiй.
Дрхiвний вiддiл Бучанськоi мiсъкоi рали утворений рiшеннЯМ Булrанськоi
MicbKoi Ради 31.05.201Ър. за Nр2022-40_VII та зареестрований в единому

,i.ц."",

осiб-пiдприемцiв та громадсъких
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних
мiсцевого самоврядування 11.06.2018р, До
ффrуuu"u, "* пор"лr.rпrа особа - орган
iснувагlо,
цього часу apxrBHoi установи в MicTi Буча не

набула статус MicTa обласного значення з
Украiни кПро вiднесення
01.01 ,2007 р., вiдповiдно до Постанови BepxoBHoi Ради
категорii
селища,iс"*о.Jтипу Буча IpniHcbKoi мiськоi рали КиТвськоi областi ло
2006 рочi вибори
MicT обласного значення> вiд 09.02.2006 porqy за Ns 3434-IV. у

Також

.urrrй.rо, що Буча

системою,
вiдбувались до Бучанськоi селищноi рали v сrспикання за мажоритарною
2010 роui по
Насryпнi виборИ ДО Б1.,lаНськоi MicbKoi РадИ VI скгrиКання вiлбулись у
партiйним спискам.
виборчу
Тому, кому Бучанська територiальна виборча комiсiя передавала
документацiю не вiдомо.
Хоча вiдомо, що на даний час iснують:
/ Бучанська Micbka виборча комiсiя Киiвськоi областi, засновник Бучанська мlська
зареестрована 06.02.2006 за адресою: м. Буча,
рада, код за едршоУ зз800536,
вул. ЕнеРгетикiв, 12. КерiВник - ГапченкО ,ЩмитрО ОлександровиtI;
Буlанського району Киiвськоi
йurrська Micb*u,.р"rорiальна виборча комiсiя
4375 5З|2,
областi, засновник I_{ентральна Виборча Комiсiя, код за С,ЩРПОУ
12, Керiвник
зареестрована 14.08.202оза адресою: м, Буча, вул, Енергетикiв,

/

-

Махiнъко Роман Григорович;
Половинська
зважаючи, Що ,r. aрьrу*iло, яку iнформачiю заявник Людмила
подальшого розгляду,
бажас отримати ми не можемо надiслати за належнiстю дJIя
Адже, повторюемо, що:
|. 26 березня zotio року вiдбувались вибори до Бучанськоi селищноi рали
киiвськоi областi v скгlикання за мажоритарною системою;
2. Бща набула статусу MicTa з 01,0l ,200,| року,
виборча
з. Й Дрri"ного "йrrу Бучанськоi MicbKoi рали Hi Бучанська MicbKa комiсiя
комiсiя Киiвськоi областi, Hi Бучанська MicbKa територiапьна виборча
Бучанського району Киiвськоi областi не передавала жодних документlв;
Бучанськоi MicbKoi Ради утворений рiшенням Бучанськоi
4. Дрхiвний
'1'r.оs.zоr8р..за
"iддiл
Ns2О22-40_vII та заресстрований в СЩРПОУ, як
MicbKoi puo"
юридична особа - орган мiсцевого самоврядування 11,06,2018р,
Половинськiй
враховуючи вищезазначене рекомендуемо заявнику.
за iнформачiею до вiдповiдних
уточнити та сформувати запит звернутись
державних архiвних установ та виборчих комiсiй,

i

Начальник архiвного вiддiлу

л,

Iгор БАРТКIВ

