від 16 жовтня 2015 року

№ 287-р

Про чергування членів районної робочої
групи з підготовки до проведення місцевих
виборів 25 жовтня 2015 року, керівництва та
працівників апарату районної державної
адміністрації 24, 25 та 26 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори», розпорядження
голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 25 серпня
2015 року № 327-р/256-гр «Про організацію проведення в області місцевих
виборів 25 жовтня 2015 року», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 13 жовтня 2015 року № 7-аг «Про чергування членів обласної,
районних, міських робочих груп з підготовки до проведення місцевих виборів
25 жовтня 2015 року, керівництва та працівників апаратів обласної, районних
державних адміністрацій, міськвиконкомів 24, 25 та 26 жовтня 2015 року» та з
метою оперативного вирішення питань, пов’язаних з організацією проведення в
районі виборів депутатів обласної, районної, сільських, селищних рад,
сільських, селищних голів та старост (далі місцеві вибори):
1. Затвердити:
1) графік чергування членів районної робочої групи з питань організації
підготовки до проведення в районі місцевих виборів 25 жовтня 2015 року,
утвореної розпорядженням голови районної державної адміністрації та голови
районної ради від 27 серпня 2015 року № 234-р/33-гр «Про організацію
проведення в районі місцевих виборів 25 жовтня 2015 року» (далі – районна
робоча група) та працівників апарату районної державної адміністрації
24 жовтня 2015 року (додається);
2) графік чергування членів районної робочої групи, керівництва
райдержадміністрації та працівників апарату райдержадміністрації 25 та
26 жовтня 2015 року (додається).
2. Районній робочій групі та відповідальним черговим районної
державної адміністрації забезпечити:
чергування 24, 25 та 26 жовтня 2015 року згідно з графіком;

2
взаємодію з керівниками Голованівського РВ УМВС України в
Кіровоградській області та районного відділу управління ДСНС України в
Кіровоградській області;
оперативне інформування чергових працівників апарату обласної
державної адміністрації 24 жовтня 2015 року про стан суспільно-політичної
ситуації в районі, проблемні питання діяльності виборчих комісій, виникнення
надзвичайних ситуацій;
оперативне інформування чергових працівників апарату обласної
державної адміністрації 25 та 26 жовтня 2015 року про початок та завершення
голосування, виникнення надзвичайних ситуацій, порушення виборчого
законодавства України під час підготовки та проведення голосування на
місцевих виборах за формами та вимогами, які будуть встановлені
Адміністрацією Президента України та Кабінетом Міністрів України.
3. Відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівникам
структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити дотримання вимог
чинного законодавства про працю щодо працівників апарату районної
державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної
адміністрації, які будуть задіяні у чергуванні 24, 25 та 26 жовтня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації
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