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ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраrЪИ <ПрО виборИ Президента УкраiЪи>

постанов Щентрапьноi виборчоi KoMicii вiд 27 rрудня 2018 року Jф270 пЦро

початок виборчого процесР та вiд;20 грудня 2018 рокУ Ns 250 <Пр9

каJIендарний плаrr основню( оргаrriзацiйних зшrодiв з пiдготовки та проведенЕя

черговID( виборiв Президента УкраТни 31 березня 2019 року>, розпорядженшI
голови bBiBcbKoT оЬлдфжадмiнiстрацii вiд 18 березня 2019 року Ns 19710/5-19

<про робочу цругry з пiдготовки та пр9веденЕя черговrоr виборiв Президента

VкрЛнИ 31 березнЯ 2019 року)>, з метою забезпечення дотриманЕя

*о""""rУrдiйних виборчlо< праВ громадян, здiйснення необхiдних i своечасних

за>содiВ Ъ пiдгоТовкИ та цроведення черговIn'( виборiв Президента Украiни З 1

березня 20].9 роц, оперативного вирiшення питаIIь у меж€х повнов€Dкень,

визначених зЕrконодавством, користуIоцись статтями 2,6,25,з5,39,41 Закону

Украihи <Про мiсцевi державнi 4дмiнiстрацii>:

l. Сr"ор""" районну робочу гру.пу з координшrii дiяльностi органiв

виконавЧоi вла,ди, oprarri" *-iaцa"оaо са1vrовряд/вання щодо сгtрияння виборчим

комiсiям у реапiзацii ними cBoix п9вновскень у перiод пiдготовки - та

проведення чергових виборiв Презилейа УкраrЪи З 1 березня 20t9 року ( далi

рuйо""ч робоча група) i затвердити tt склад згiдно з додатком.

2. Рйоннiй робочiй групi:

2.t. Забезпечити висвiтлення на сйтi райдержадмiнiстрацii та у
мiсцевшr засобоr iнформацii MaTepiaTlii щодо порядку та cTpoKi" у,о]"::y
спискiв виборцiв, тимчасовоТ змiни мiсця голосрання, порядку 1 часу

голос)rвання, У ,оУ числi голосуванЕЯ за межами примiщення дJIя

голосув€лння' cTpoKiB поданЕя вiЙвiдних заяВ та вiдповiдальностi за

порушення виборчого законодавства,

2.2. Забезпечити зняття

вiдповiдними спужбами органiв

СаI\,IОВРЯДУВаННЯ.

2.з. Забезпечити в межa>(

передвиборних агiтацiйнш<. матерiапiв

виконавчоi. влади та органiв мiсцевого

комЕетенцiТ для Bcix суб'ектiв виборчого



процесу piBHi р[ови yracTi у вибораr, недогýшIення пiд час пiдготовки та
проведення виборiв будъ-якLD( проявiв"адмiнiстративного тиску, незаконного
втруIання У виборчий цроцес, а також унеможJIивJIення використання
посадовимИ особаrrлИ службовогО становищq спужбових примiщень,
транспоРry, засобiв зв'язкУ для пiдтримки окремш( кандидатiв, довiрених осiб,
офiцiйних спостерiгачiв.

3. Начагlънику вiддiлу веденЕя'.Щержавного реестру виборчiв апарату
райдержадмiнiстрацii (о.лесъкiв) у перiод з 18 березня до 2 квiтня щоденно
iцформувати вiддiл адмiнiстрування,щержавного реестру виборцiв апарату
облдерж4дмiнiстрацii про суспiльно-полiтичну сиryацiю в районi та щодо
проблемниХ питань, пов'язаню< З пiдготовкою та цроведенЕям чергових
виборiв Президента Украihи 31 березrrя 2019 року.

4. Начапьнику Кадл'янка-Бузького вiддirry полiцii ry НП у Львiвськiй
областi (В.Ярiш) забезпечити в порядцl визначеному законодавством:

4.L. охорону цромадського порядку i безпеку цромадян пiд час
пiдготовки та цроведення виборiв. *

4.2. Охорону виборчих бюлетенiв, iншоI виборчоi документацii та
примiщень, що надаються виборчим комiсiям.

4.З. Супровiд при Tp:lнcпopryBaHHi виборчих бюлетенiв, iнших
виборчих документiв.

ро..rор"дженЕя покласти на керiвника
апарату

Голова

Височанську.

Кирилич В.[.ý ч7 lд,ll \9



.Щодаток
до розпорядкення голови

райдержадмiнiстрачii
вiд /ý О г-l

dU,/9/ау
Nь7

склАд
районноi робочоi групи з координацiiдiяльностi оргапiв виконавчоi влади,
.органiв мiсцевого самоврядуваIrня щодо сприянця виборчим комiсiям у

реалiзацii нимп cBoik повноважень у перiод пiдготовки та проведення
чергових виборiв президента украi,ни 31 березня 2019 року

кириJIиII
ВолодIашrир Iюрович

ВИСО,ЧАНСЬКА
Jhобов Петрiвна

JIECbKIB
ольга Михйлiвна

БАриJIА
JIюдмила AHToHiBHa

ВОЛОIIIИН
олег Iванович

ГРАБИНСЬКА
Надiя Михайлiвна

дякIвнич
роксолаrrа йосипiвна

ковтАло
Василь ВолодимировиII

сАвкА
Ольга .Щдлитрiвна

Стронцiцький
PoMarr Григорович

хАБА
Олег ВолодимIФовиtI
хомА
Олъга Володимирiвна

IIIЕвtгук
Jftобов Василiвна

голова райояноI державноi адмiнiстрацii, голова

робочоi групи

керiвник апарату рйонноi державноi 4дмiнiстрацii,
заступник голови робочоi црупи

начаJIьник йддiry ,Щержавного реестру виборцiв
апаратУ райошlоТ державноТ адмiнiстрацii, секретар

робочоi групи
Члени робочоi групп:

- начаJIьНик управIIiння фiнаlrсiв рйдержадмiнiстрацii

- в.о. директора коtvrунапьного некомерцiйного
пiдгrриемства <<Кам'янка-Бузька центр€лJIьна ршlонна
лiкарнп> (за зfодою)
- в.о. начаJIьника вiддirry коrчгуIriкацiй з гром4дськiстю,
органiзаrцiйноi та iнформаIдiйноi дiяльностi апарату

рдА, завiдувач сектору роботи з персоналом апарату

'Цл------. j- , безпечення, взаемодii з_ нач€шIьник вlддlл.правового за

правоохоронними органами, оборонноi * та

- начапъник вiддilry освiти райдержадмiнiстрацii
3

- начальник вiддiпу iнфраструкryри та житлово-

комунаJIЬного господарства райдерж4дмiнiстрацii

- начшБник Каrrл'янка-Бузького рЕм (за згодою)

- завiдувач ,сектору з питань цивiльного зilшсту

рйдержадмiнiстраlдii
- начальник вiддirry економiчного розвитку 1 туризму

рйдержадмiцiстрачii
- завiдувач сектору культури рйдержадмiнiстрачii



.ярIш
Володллплир
Володимцрович

oMEJUIH
Олег Ярославович

шркАч
Ярослав Степанович
HIKOJIACB
Рбмаll Iгорович

ФЕшйко
Юрiй Федорович

куJIик
Ромаrr .Щмитрович

дякун
Леся Мартинiвна
стЕФАнюк
Володимир
Володrашrцрович

шуJъгАн
Вiталiй Петрович

сумкА
ваrrентина
Володимирiвна
мАзур
Юрiй Iваrrович

костюк
Володrаплир ВiкторовиII

вАврук
Iгор ВолодимировиtI

JIАврЕнтев
poMarr Степанович
IJъKIB
василь Степаrrович

ПРОКОIIЕЙКО
олег Михйлович
АНДУIIIЕНКО
Андрiй ОлександровиtI

PEEгIKA
евгенiя Мшхйлiвна
IIТF,РЕМЕТА
ганна Василiвна

Керiвник апарату

- Еачапьник Калл'янка-Бузького вiддilry полiцii ГУ НП
у Ьвiвськiй областi (за згодою)

- мiський голова Кам'янка-Бузькоi MicbKoi ради ОТГ
(за згодою)

- голова Жовтаrrецькоi сiльськоi ОТГ (за згодою)

- голова,Щобротвiрськоi селищноi р4ди (за згодою)

- полова Запитiвськоi селищноi ради (за згодою)

,
- голова Новояричiвськоi селищноi ради (за згодою)

- голова Бштюнинськоi сiльськоi р4ди (за згодою)

i

- голова Великосiлкiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова.Щернiвськоi .irr"o*oT ради (за згодою)

- голова,Щiдилiвськоi сiльськоТ р4ди (за згодою)

- голова Незнанiвськоi сiлъськоi ради (за згодою)

- голова Несrrухiвсъкоi сiльськоi Р4ди (за згодою)

- голова Поло-ничнiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова PeMeHiBcbKoi сiльськоi ради (за згодою) р

; '.

- голова СiлеЦькоi сiльськоi р4ди (за згодою)

- голова СтародобротвiрськоТ сiльськоi Ради (за

згодою)

- голова Старояричiвсъкоi сiльськоТ ради (за згодою)

- голова Стрептiвсъкоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова УбиЁвськоi сiльськоТ ради (за згодою)

Л.ВИСОЧАНСЬКА


