від 27 серпня 2015 року

№ 234-р/33-гр

Про організацію проведення
в районі місцевих виборів
25 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» та з метою оперативного вирішення питань,
пов’язаних з організацію проведення в районі виборів депутатів обласної,
районної, сільських, селищних рад, сільських, селищних голів та старост (далі –
місцеві вибори):
1. Утворити районну робочу групу з підготовки до проведення місцевих
виборів 25 жовтня 2015 року (далі – районна робоча група).
2. Затвердити склад Робочої групи згідно з додатком 1.
3.
Відділу ведення
Державного
реєстру
виборців апарату
райдержадміністрації забезпечити, у строки встановлені Законом України
«Про місцеві вибори»:
1) передачу виборчим комісіям відомостей Державного реєстру виборців
про кількість виборців, які проживають на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці та про кількість виборців, включених
до попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
2) передачу до Центральної виборчої комісії рішення про утворення
територіальних виборчих округів;
3) виготовлення списків виборців та іменних запрошень і передачу їх
виборчим комісіям;
4) інформування відділу адміністрування Державного реєстру виборців
апарату облдержадміністрації про:
місцезнаходження (адреси) приміщень для районної виборчої комісії до
27 серпня 2015 року;
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працівників райдержадміністрації за здійснення контролю за належним
матеріально-технічним забезпеченням виборчих дільниць до 05 вересня
2015 року та стан матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій, які
будуть утворені з метою підготовки до проведення місцевих виборів
25 жовтня 2015 року у терміни до 27 серпня, 05 та 20 жовтня 2015 року (згідно
з встановленими формами);
5) інформування відповідних територіальних виборчих комісій про
місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій до
08 жовтня 2015 року;
6) сприяння виборчим комісіям у проведенні перших засідань та
невідкладного встановлення програмно-технічного комплексу інформаційноаналітичної системи «Місцеві вибори» Єдиної інформаційно-аналітичної
системи «Вибори».
4. Сільським, селищним головам забезпечити:
1) вжиття заходів щодо належного матеріально-технічного забезпечення
діяльності виборчих комісій згідно з вимогами, встановленими постановою
Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 161 не пізніше
наступного дня з дня формування нового складу (утворення) виборчих комісій;
2) сприяння виборчим комісіям у проведенні перших засідань;
3) сприяння офіційним спостерігачам від місцевих організацій партій,
кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих
округах, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів
на посаду сільського, селищного голови, старости, а також від громадських
організацій та від іноземних держав та міжнародних організацій у здійсненні
ними повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві вибори»;
4) спільно з органами внутрішніх справ охорону приміщень, збереження
виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації;
5) інформувати відділ ведення Державного реєстру виборців апарату
районної державної адміністрації про:
місцезнаходження (адреси) приміщень для сільських, селищних
виборчих комісій до 05 вересня 2015 року (згідно з формою 1);
стан матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій, які будуть
утворені з метою підготовки до проведення місцевих виборів 25 жовтня
2015 року у терміни до 01 та 15 жовтня 2015 року (згідно з формами 2-3).
5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
районної державної адміністрації:
1) спільно з виконавчими комітетами сільських, селищних рад
забезпечити до 09 вересня 2015 року інформування керівництва обласної
робочої групи про місця розміщення плакатів, стендів, листівок та інших
друкованих агітаційних матеріалів;
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2) підготувати до 08 жовтня 2015 року проект розпорядження голови
районної державної адміністрації про чергування членів районної робочої
групи та працівників апарату райдержадміністрації, напередодні та під час
проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.
3) забезпечити інформування про проведену роботу з утворення
районної робочої групи з підготовки до проведення місцевих виборів
25 жовтня 2015 року організаційного відділу апарату облдержадміністрації до
27 серпня 2015 року.
6. Районному сектору Управління Державної міграційної служби України
в Кіровоградській області, відділу державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби районного управління юстиції, управлінню соціального
захисту населення райдержадміністрації, сільським, селищним головам
забезпечити своєчасне подання відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації відомостей про виборців відповідно до вимог
законів України «Про Державний реєстр виборців» та «Про місцеві вибори».
7. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області у межах
компетенції забезпечити дотримання громадського порядку, охорону виборчих
бюлетенів, іншої виборчої документації та приміщень, що надаються виборчим
комісіям, недопущення випадків порушень виборчого законодавства під час
проведення виборчої кампанії та голосування на місцевих виборах 25 жовтня
2015 року.
8. Районному відділу управління ДСНС України в Кіровоградській
області вжити заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій під час
виборчої кампанії та проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня
2015 року.
9. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти
на заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П. та
заступника голови районної ради Козака В.В.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаємо за собою.

Голова районної
державної адміністрації
О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Голова
районної ради
О.ЧУШКІН

Додаток 1
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
27 серпня 2015 № 234-р/33-гр

СКЛАД
районної робочої групи з підготовки до проведення місцевих виборів
25 жовтня 2015 року
Співголови районної робочої групи:
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

-

голова районної державної адміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради

Заступники співголів обласної робочої групи:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

КОЗАК
Володимир Володимирович

-

заступник голови районної ради

Члени районної робочої групи:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

-

начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
начальник Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

ДОВГИЙ
Володимир Євдокимович

-

начальник Голованівського РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго» (за згодою)

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

КАДІЄВСЬКИЙ
Юрій Миколайович

-

керуючий справами виконавчого апарату
районної ради (за згодою)
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Продовження додатка 1
КОБЗАР
Олег Васильович

-

начальник районного управління юстиції

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

головний спеціаліст відділу організаційної
роботи та комунікацій
з громадськістю апарату
райдержадміністрації

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

керівник апарату районної державної
адміністрації

ПРУДКИЙ
Василь Васильович

-

начальник районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області

ПЛАХОТНЮК
Андрій Миколайович

-

завідувач сектору запобігання і виявлення
корупції, мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату
райдержадміністрації

ХМІЛЬОВА
Оксана Леонідівна

-

начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації
Л.ЛУЖАНСЬКА

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
Ю.КАДІЄВСЬКИЙ

Додаток 2
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
27 серпня 2015 № 234-р/33-гр
Форма 1
ІНФОРМАЦІЯ
про місцезнаходження (адреси) приміщень для сільських, селищних виборчих комісій
№
з/п

Сільська, селищна рада

Місцезнаходження (адреса)
приміщення

Площа кімнат

_________________________

Телефони

Додаток 3
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
27 серпня 2015 № 234-р/33-гр
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про забезпечення виборчих дільниць засобами зв’язку
№
з/п

Сільська, селищна рада

Кількість виборчих
дільниць

Кількість виборчих дільниць, що
не потребують встановлення та
підключення засобів зв’язку

_________________________

Кількість виборчих дільниць, що
потребують встановлення та
підключення засобів зв’язку

Додаток 4
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
27 серпня 2015 № 234-р/33-гр
Форма 3
ІНФОРМАЦІЯ
про забезпечення виборчих дільниць електропостачанням
№
з/п

Райдержадміністрація

Кількість виборчих
дільниць

Кількість виборчих дільниць,
що не потребують підключення
до електричних мереж

_________________________

Кількість виборчих дільниць, що
потребують підключення до електричних
мереж

Додаток 5
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
27 серпня 2015 № 234-р/33-гр
Форма 4
ІНФОРМАЦІЯ
щодо матеріально-технічного забезпечення звичайних виборчих дільниць

на яких відсутні:
комп’ютер

принтер

сейф
(металева
шафа)

_________________________

не забезпечених
аварійним освітленням

Кількість виборчих дільниць, що не відповідають вимогам, встановленим постановою
Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року №161

не забезпечених
автомобілем

Кількість
звичайних
виборчих
дільниць

в яких відсутні
телефонні апарати

Сільська,
селищна рада

не обладнаних
відповідно до потреб
громадян з
обмеженими
фізичними
можливостями

№
з/п

