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6  Книга обліку руху трудових книжок 

працівників Комісії та вкладишів до них 

18 липня 

2011 р. –    

01 вересня 

2014 р. 

50 р. 16    

 2012 рік 

7  Накази №№ 1 – 77 Голови Комісії з 

особового складу 

03 січня –  

13 квітня  

2012 р. 

75 р. 250  

8  Те саме №№ 78 – 183  17 квітня – 

20 вересня 

2012 р. 

75 р. 239  

9  Те саме №№ 184 – 264  20 вересня– 

24 грудня 

2012 р. 

75 р. 223  

10  Те саме, про стажування, відпустки без 

збереження зарплати, матеріальну 

допомогу, навчання  

04 січня –  

09 липня     

2012 р. 

75 р. 153  

11  Те саме 10 липня – 

28 грудня 

2012 р. 

75 р. 167  

12  Те саме, про оголошення подяки Голови 

Комісії  

13 березня 

2012 р. –     

01 серпня 

2014 р.  

75 р. 53  

13  Журнал реєстрації наказів Голови 

Комісії з особового складу; про 

стажування, відпустки без збереження 

зарплати, матеріальну допомогу, 

навчання; про оголошення подяки 

Голови Комісії 

03 січня 

2012 р. –     

25 грудня 

2015 р. 

75 р. 28  
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14  Протоколи №№ 1 – 6 засідань 

конкурсної комісії по заміщенню 

вакантних посад державних службовців 

та рішення №№ 1 – 3 до них 

05 – 06 

грудня      

2012 р. 

75 р. 67  

15  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2012 році, з прізвищами з 

літери “Б” по літеру “Г” 

 75 р. 197  

16  Те саме, з прізвищами з літери “Ж” по 

літеру “Н”  

 75 р. 209  

17  Те саме, з прізвищами з літери “О” по 

літеру  Я” 

 75 р. 228  

18  Особові рахунки працівників Комісії по 

нарахуванню зарплати за 2012 рік, з 

прізвищами з літери “А” по літеру “Б”  

 75 р. 334  

19  Те саме, з прізвищами з літери “В” по 

літери “Гор” 

 75 р. 299  

20  Те саме, з прізвищами з літер “Гр” по 

літеру “Д” 

 75 р. 277  

21  Те саме, з прізвищами з літери “Є” по 

літеру “І” 

 75 р. 209  

22  Те саме, з прізвищами з літер “Ка” по 

літери “ Кор” 

 75 р. 282  

23  Те саме, з прізвищами з літер “Кос” по 

літеру “Л” 

 75 р. 272  

24  Те саме, з прізвищами з літер “Ма” по 

літери “Мол” 

 75 р. 258  

25  Те саме, з прізвищами з літер “Мон” по 

літери “Па” 

 75 р. 266  
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26  Особові рахунки працівників Комісії по 

нарахуванню зарплати за 2012 рік, з 

прізвищами з літер “Пе” по літеру “Р” 

 75 р. 284  

27  Те саме, з прізвищами на літеру “С”  75 р. 285  

28  Те саме, з прізвищами з літери “Т” по 

літеру “Ц” 

 75 р. 269  

29  Те саме, з прізвищами з літери “Ч” по 

літеру “Я”  

 75 р. 277  

30  Відомості про суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

працівникам Комісії за січень – квітень 

2012 р. 

січень – 

квітень  

2012 р.  

75 р. 218  

31  Те саме, за травень – серпень 2012 р. травень – 

серпень  

2012 р. 

75 р. 242  

32  Те саме, за вересень – грудень 2012 р. вересень – 

грудень 

2012 р. 

75 р. 254  

33  Відомості про трудові відносини осіб 

(таблиця 5) та уточнені дані про суми 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівникам Комісії за 

2012 рік 

 75 р. 93  

 Документи цього річного розділу див. також у розділі за 2011 р., справа № 6  

 2013 рік 

34  Накази №№ 1 – 99 Голови Комісії з 

особового складу 

02 січня –  

24 травня    

2013 р. 

75 р. 230  
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35  Накази №№ 100 – 213 Голови Комісії з 

особового складу 

24 травня – 

02 жовтня 

2013 р. 

75 р. 250  

36  Те саме №№ 214 – 288  03 жовтня – 

31 грудня 

2013 р. 

75 р. 239  

37  Накази Голови Комісії про стажування, 

відпустки без збереження зарплати, 

матеріальну допомогу, навчання 

03 січня –  

14 червня      

2013 р. 

75 р. 189  

38  Те саме 17 червня – 

27 грудня 

2013 р. 

75 р. 192  

39  Протоколи №№ 1 – 6 засідань 

конкурсної комісії по заміщенню 

вакантних посад державних службовців 

та рішення №№ 1 – 3 до них 

25 лютого – 

05 листопада  

2013 р. 

75 р. 83  

40  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2013 році, з прізвищами з 

літери “А” по літеру “В” 

 75 р. 273  

41  Те саме, з прізвищами на літеру “Г”  75 р. 203  

42  Те саме, з прізвищами з літери “Д” по 

літеру “І” 

 75 р. 236  

43  Те саме, з прізвищами з літери “К” по 

літеру “Л” 

 75 р. 283  

44  Те саме, з прізвищами з літери “М” по 

літеру “О” 

 75 р. 254  

45  Те саме, з прізвищами з літери “ П” по 

літеру “С” 

 75 р. 253  
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46  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2013 році, з прізвищами з 

літери “Ч” по літеру “Ш” 

 75 р. 217  

47  Особові рахунки працівників Комісії по 

нарахуванню зарплати за 2013 рік, з 

прізвищами з літери “А” по літер “Бо” 

 75 р. 305  

48  Те саме, з прізвищами з літер “Бр” по 

літери “Гол” 

 75 р. 298  

49  Те саме, з прізвищами з літер “Гон” по 

літери “Дов” 

 75 р. 284  

50  Те саме, з прізвищами з літер “Дор” по 

літеру “І” 

 75 р. 361  

51  Те саме, з прізвищами з літер “Ка” по 

літери “Кон” 

 75 р. 302  

52  Те саме, з прізвищами з літер “Кор” по 

літери “Ку”  

 75 р. 249  

53  Те саме, з прізвищами з літери “Л” по 

літери “Ма” 

 75 р. 341  

54  Те саме, з прізвищами з літер “Ме ” по 

літеру “О” 

 75 р. 304  

55  Те саме, з прізвищами на літеру “П”  75 р. 276  

56  Те саме, з прізвищами з літери “Р” по 

літери “Со” 

 75 р. 337  

57  Те саме, з прізвищами з літер “Ст” по 

літеру “Т” 

 75 р. 316  

58  Те саме, з прізвищами з літери “Ф” по 

літеру “Ч” 

 75 р. 263  
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59  Особові рахунки працівників Комісії по 

нарахуванню зарплати за 2013 рік, з 

прізвищами з літери “Ш” по літеру “Я” 

 75 р. 260  

60  Відомості про суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

працівникам Комісії за січень – березень  

2013 р. 

січень – 

березень  

2013 р. 

75 р. 199  

61  Те саме, за квітень – червень 2013 р. квітень – 

червень 

2013 р. 

75 р. 221  

62  Те саме, за липень – вересень 2013 р. липень – 

вересень 

2013 р. 

75 р. 230  

63  Те саме, за жовтень – грудень 2013 р. жовтень – 

грудень 

2013 р. 

75 р. 225  

64  Відомості про трудові відносини осіб 

(таблиця 5) та уточнені дані про суми 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівникам Комісії за 

2013 рік 

 75 р. 161  

 Документи цього річного розділу див. також у розділі за 2011 р., справа № 6 та за 

2012 р., справи №№ 12, 13 

 2014 рік 

65  Накази №№ 1 – 80 Голови Комісії з 

особового складу 

08 – 28  

січня      

2014 р.  

75 р. 195  
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66  Накази №№ 81 – 166 Голови Комісії з 

особового складу   

01 квітня – 

31 липня 

2014 р. 

75 р. 198  

67  Те саме, №№ 167 – 276 01 серпня – 

04 листопада 

2014 р. 

75 р. 195  

68  Те саме,  №№ 277 – 396 05 листопада– 

18 грудня 

2014 р. 

75 р. 151  

69  Те саме №№ 397 – 529 22 – 31 

грудня   

2014 р. 

75 р. 148  

70  Те саме, про стажування, відпустки без 

збереження зарплати, матеріальну 

допомогу, навчання 

08 січня –  

13 червня      

2014 р. 

75 р. 165  

71  Те саме 16 червня – 

19 грудня 

2014 р. 

75 р. 152  

72  Протоколи №№ 1 – 4 засідань 

конкурсної комісії по заміщенню 

вакантних посад державних службовців 

та рішення №№ 1 – 2 до них 

24 січня –  

03 липня     

2014 р. 

75 р. 34  

73  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами на 

літери “Ан” 

 75 р. 158  

74  Те саме, з прізвищами на літери “Ар”  75 р. 142  

75  Те саме, з прізвищами з літери “Баб” по 

літери “Бал” 

 75 р. 281  

76  Те саме, з прізвищами з літер “Бас” по 

літери “Бе” 

 75 р. 243  
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77  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами на 

літери “Бі”  

 75 р. 201  

78  Те саме, з прізвищами з літер “Бов” по 

літери “Бол” 

 75 р. 242  

79  Те саме, з прізвищами на літери “Бон”  75 р. 222  

80  Те саме, з прізвищами на літери “Бор”  75 р. 235  

81  Те саме, з прізвищами з літер “Бр” по 

літери “Буре” 

 75 р. 190  

82  Те саме, з прізвищами з літер “Бур’я” по 

літери “Буч” 

 75 р. 256  

83  Те саме, з прізвищами з літер “Ва” по 

літери “Ве” 

 75 р. 272  

84  Те саме, з прізвищами з літер “Ви” по 

літери “Во” 

 75 р. 279  

85  Те саме, з прізвищами з літер “Гав” по 

літери “Гай” 

 75 р. 222  

86  Те саме, з прізвищами з літер “Гат” по 

літери “Гл” 

 75 р. 190  

87  Те саме, з прізвищами з літер “Гой” по 

літери “Гол” 

 75 р. 232  

88  Те саме, з прізвищами з літер “Гон” по 

літери “Горк”  

 75 р. 239  

89  Те саме, з прізвищами з літер “Горо” по 

літери “Григ” 

 75 р. 269  
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90  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами з 

літер “Грин” по літери “Гуз” 

 75 р. 261  

91  Те саме, з прізвищами з літер “Гуц” по 

літери “Дани” 

 75 р. 281  

92  Те саме, з прізвищами з літер “Данч” по 

літери “Дз” 

 75 р. 246  

93  Те саме, з прізвищами на літери “До”  75 р. 318  

94  Те саме, з прізвищами з літер “Дуб” по 

літери “Дуд” 

   75 р. 225  

95  Те саме, з прізвищами з літер “Дун” по 

літери “Дь” 

 75 р. 223  

96  Те саме, з прізвищами на літеру “Є”  75 р. 198  

97  Те саме, з прізвищами з літер “Жа” по 

літери “Же” 

 75 р. 239  

98  Те саме, з прізвищами з літер “Жи” по 

літери “Жу” 

 75 р. 221  

99  Те саме, з прізвищами з літер “За” по 

літери “Зе” 

 75 р. 237  

100  Те саме, з прізвищами з літер “Зи” по 

літери “Івас” 

 75 р. 202  

101  Те саме, з прізвищами з літер “Іващ” по 

літери “Іл” 

 75 р. 272  

102  Те саме, з прізвищами на літери “Ка”  75 р. 283  
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103  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами з 

літер “Ки” по літери “Кі” 

 75 р. 282  

104  Те саме, з прізвищами з літер “Кл” по 

літери “Ков” 

 75 р. 207  

105  Те саме, з прізвищами з літер “Коз” по 

літери “Кок” 

 75 р. 203  

106  Те саме, з прізвищами з літер “Коле” по 

літери “Коло” 

 75 р. 268  

107  Те саме, з прізвищами з літер “Коля” по 

літери “Кон” 

 75 р. 244  

108  Те саме, з прізвищами з літер “Корж” по 

літери “Корч” 

 75 р. 230  

109  Те саме, з прізвищами з літер “Корш” по 

літери “Кос ” 

 75 р. 219  

110  Те саме, з прізвищами з літери “Кот” по 

літери “Крав” 

 75 р. 242  

111  Те саме, з прізвищами з літер “Крас” по 

літери “Кри” 

 75 р. 198  

112  Те саме, з прізвищами з літер “ Куз” по 

літери “Кула” 

  75 р. 267  

113  Те саме, з прізвищами з літер “Кули” по 

літери “Куч” 

 75 р. 177  

114  Те саме, з прізвищами з літер “Ла” по 

літери “Лева” 

 75 р. 245  

115  Те саме, з прізвищами з літер “Леви” по 

літери “Лі” 

 75 р. 256  
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116  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами з 

літер “Ло” по літери “Лу” 

 75 р. 265  

117  Те саме, з прізвищами з літер “Лю” по 

літери “Маг” 

 75 р. 303  

118  Те саме, з прізвищами з літер “Мак” по 

літери “Мал” 

 75 р. 259  

119  Те саме, з прізвищами з літер “Ман” по 

літери “Марц” 

 75 р. 264  

120  Те саме, з прізвищами з літер “Марч” по 

літери “Мац” 

 75 р. 252  

121  Те саме, з прізвищами з літер “Мащ” по 

літери “Ме” 

 75 р. 209  

122  Те саме, з прізвищами з літер “Ми ” по 

літери “Міг” 

 75 р. 259  

123  Те саме, з прізвищами з літер “Міл” по 

літери “Мон” 

 75 р. 279  

124  Те саме, з прізвищами з літер “Мос” по 

літери “Му” 

 75 р. 211  

125  Те саме, з прізвищами з літер “На” по 

літери “Ні” 

 75 р. 237  

126  Те саме, з прізвищами з літер “Но” по 

літери “Ок” 

 75 р. 249  

127  Те саме, з прізвищами з літер “Ол” по 

літери “Оп” 

 75 р. 228  

128  Те саме, з прізвищами на  літери “Ор”  75 р. 154  

 



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 

129  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами з 

літер “Пан” по літери “Пар” 

 75 р. 195  

130  Те саме, з прізвищами з літер “Пах” по 

літери “Пел” 

  75 р. 221  

131  Те саме, з прізвищами з літер “Пер” по 

літери “Пін” 

 75 р. 263  

132  Те саме, з прізвищами з літер “Пір” по 

літери “Под” 

 75 р. 215  

133  Те саме, з прізвищами з літер “Поп” по 

літери “Пот” 

 75 р. 251  

134  Те саме, з прізвищами з літер “Пр” по 

літери “Рад” 

 75 р. 235  

135  Те саме, з прізвищами з літер “Рас” по 

літери “Рев” 

 75 р. 233  

136  Те саме, з прізвищами з літер “Рез” по 

літери “Романюк Оле” 

 75 р. 232  

137  Те саме, з прізвищами з літер “Романюк 

Оль” по літери “Рудий” 

 75 р. 239  

138  Те саме, з прізвищами з літер “Рудик” 

по літери “Саз” 

 75 р. 236  

139  Те саме, з прізвищами з літер “Сал” по 

літери “Сар” 

 75 р. 244  

140  Те саме, з прізвищами з літер “Св” по 

літери “Си” 

 75 р. 209  

141  Те саме, з прізвищами з літер “Ск” по 

літери “Сос” 

 75 р. 262  
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142  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами з 

літер “Соц” по літери “Ста” 

 75 р. 279  

143  Те саме, з прізвищами з літери “Сте” по 

літери “Сус” 

 75 р. 243  

144  Те саме, з прізвищами з літер “Сух” по 

літери “Та” 

 75 р. 260  

145  Те саме, з прізвищами з літер “Те” по 

літери “Тит” 

 75 р. 256  

146  Те саме, з прізвищами з літер “Тих” по 

літери “Ток” 

 75 р. 252  

147  Те саме, з прізвищами з літер “Тол” по 

літери “Тре” 

 75 р. 268  

148  Те саме, з прізвищами з літер “Три” по 

літери “Фед” 

  75 р. 182  

149  Те саме, з прізвищами з літер “Фес” по 

літери “Фур” 

 75 р. 260  

150  Те саме, з прізвищами з літер “Фут” по 

літери “Хі” 

 75 р. 222  

151  Те саме, з прізвищами на літери “Хо”  75 р. 215  

152  Те саме, з прізвищами з літер “Хр” по 

літеру “Ц” 

 75 р. 178  

153  Те саме, з прізвищами з літер “Че” по 

літери “Чиж” 

 75 р. 207  

154  Те саме, з прізвищами з літер “Чик” по 

літери “Чу” 

 75 р. 218  
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155  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2014 році, з прізвищами на 

літери “Ша” 

 75 р. 221  

156  Те саме, з прізвищами з літер “Ше” по 

літери “Шил” 

 75 р. 237  

157  Те саме, з прізвищами з літер “Шир” по 

літери “Шп” 

 75 р. 272  

158  Те саме, з прізвищами з літер “Шу” по 

літери “Ю” 

 75 р. 238  

159  Те саме, з прізвищами на літеру “Я”  75 р. 278  

160  Особові рахунки працівників Комісії по 

нарахуванню зарплати за 2014 рік, з 

прізвищами з літери “А” по літери “Бо”    

 75 р. 284  

161  Те саме, з прізвищами з літер “Бр” по 

літери “Гол” 

 75 р. 304  

162  Те саме, з прізвищами з літер “Гон” по 

літери “До” 

 75 р. 298  

163  Те саме, з прізвищами з літер “Ду” по 

літеру “З” 

 75 р. 270  

164  Те саме, з прізвищами з літери “І” по 

літери “Кок” 

 75 р.     281  

165  Те саме, з прізвищами з  літер “Кол” по 

літери “Кр” 

  75 р. 294  

166  Те саме, з прізвищами з літер “Ку” по 

літери “Мак” 

 75 р. 272  

167  Те саме, з прізвищами з літер “Мал” по 

літери “Мі” 

 75 р. 279  
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168  Особові рахунки працівників Комісії по 

нарахуванню зарплати за 2014 рік, з 

прізвищами з літер “Мо” по літери “Па” 

 75 р. 289  

169  Те саме, з прізвищами з літер “Пе” по 

літери “Ре” 

 75 р. 287  

170  Те саме, з прізвищами з літер “Ри” по 

літери “Со” 

 75 р. 281  

171  Те саме, з прізвищами з літер “Ст” по 

літеру “Т” 

 75 р. 315  

172  Те саме, з прізвищами з літери “Ф ” по 

літеру “Ч” 

 75 р. 260  

173  Те саме, з прізвищами з літери “Ш ” по 

літеру “Я” 

 75 р. 255  

174  Відомості про суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

працівникам Комісії за січень – березень 

2014 р. 

січень – 

березень  

2014 р. 

75 р. 225  

175  Те саме, за квітень – червень 2014 р. квітень – 

червень 

2014 р. 

75 р. 234  

176  Те саме, за липень – вересень 2014 р. липень – 

вересень 

2014 р. 

75 р. 257  

177  Те саме, за жовтень – грудень 2014 р. жовтень – 

грудень 

2014 р. 

75 р. 201  
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178  Відомості про трудові відносини осіб 

(таблиця 5) та уточнені дані про суми 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівникам Комісії за 

2014 рік 

 75 р. 98  

 Документи цього річного розділу див. також у розділі за 2011 р., справа № 6 та за 

2012 р., справи №№ 12, 13 

2015 рік 

179  Накази №№ 1 – 49 Голови ліквідаційної 

комісії з особового складу 

05 січня –     

25 грудня      

2015 р.  

75 р. 67  

180  Особові справи працівників Комісії, 

звільнених в 2015 році, з прізвищами з 

літери “А” по літери “Да” 

 75 р. 246  

181  Те саме, з прізвищами на літери “Де”  75 р. 61  

182  Те саме, з прізвищами з літери “І” по 

літери “Ка” 

 75 р. 248  

183  Те саме, з прізвищами з літер “Ко” по 

літери “Кр” 

 75 р. 214  

184  Те саме, з прізвищами з літер “Ку” по 

літери “Ман” 

 75 р.    150  

185  Те саме, з прізвищами з літер “Маш” по 

літери “Мо” 

 75 р. 205  

186  Те саме, з прізвищами з літери “П” по 

літеру “Р” 

 75 р. 250  

187  Те саме, з прізвищами на літеру “С”  75 р. 255  

 

 








