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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РДЙОШrД ШРЖАВIIА АДДНIСТРАlЦЯ

ЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька g!, ' а3,

Про робочу qрупу з пiОеоmовкu mа
пр овеdення повmорноzо еолосуваннп
21 квimня 2019 року з черzовuж
вuборiв Презudенmа Уryлаiнu 31
березнл 2019 роry

ВiдповiднО дО ЗаконУ УщраiЪИ <Про вибори Президента Украiни>>,
постанов Щентра.гlьноi виборчоi KoMicii вiд 27 rрудry 20i8 року м 27б <Про
початоК виборчоГо процеСу), вiД 07 квiтlrя 20]rg POKj, ль 759 <Про .rро".д."Ь
повторнОго голоСуваннЯ з чергових виборiв Президента Украiни 31 березня
2019 року> та вiД 07 квiтнЯ 2019 року М 761 uПро Кагlендар"йй.rrr* о."о"""*
органiзацiйн}тх за<одiв з пiдютовки та проведення повторного голосування 2l
квiтlrя 2019 року з чергових виборiв Президента vщраiъи З t берБзня 2ар
року), розпорядження голови Лъвiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд 15.04.2019
}lb344l0/5_19 ,<Про робочу групу з пiдготовки та цроведення повторного
голосування 2l квiтнЯ 2019 рокУ з черiговлос виборiв Президента Украrни З 1

березня 2019 рокУ>, з метою забезпечення дотримання конституцiйних
виборчих црав цромадян, здiйснення необхiдних i своечасних за<одiв з
пiдготовкИ та цроведення повторЕою голосування 2l квiтня 2019 року з
чергових виборiв Президента Украiни" 3l березня 2о19 Року, оперативного
вирiшенНя питанЪ у межЕ[Х повновalкенъ, визначених чинним законодавством,
КеРУюЧись статтямп 2, 6,25, З5, Зg,4l Закоф УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
4дмiнiстрацiЬ>: i ,.

1. СтвОрити районну робочу групу з координацii дiялъностi органiв
ВИКОНаВЧОi Вл4ди, оргаlriв мiсцевого салiоврядуванЕя щодо сприrIнЕя виборчим
КОМiСiЯМ У реалiзацii ними cBoik повнова:кенъ на перiод пiдютовки та
ПРОВеДенЕrI повторною голосування 2| квiтня 2019 року,з чергових виборiв
Президента Украhи 31 березня 2019 року ( дагli районна робоча група) i
затвердити iT склад згiдно з додатком. .

2. Районнiй робочiй групi:

2.L. Забезпечити висвiтленrrя на сайтi райдержqдмiнiстрацii та у
мiсцевих засобах iнфо.рмацii матерiагriв щодо порядку та cTpoKiB уточнення
СПИСКiв виборцiв, тимчасовоi змiни ,мiоця голосувЕlння, порядку i часу
голос)rвання, у тому числi голосування за межами примiщення для
гОлосування, cTpoKiB подання вiдповiдних з€lяв та вiдповiдальностi за
порушення виборчого законодавства.
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2.2. Забезпечити зЕяття передвиборних
вiдповiдними службами органiв викънавчот влади
самоврядування з 24.00 год. 19 квiтня 2019 року.

2.3. Забезпечити в межах компетенцii для Bcix суб'ектiв виборчого
процесу piBHi уN(ови yracTi у вибораl, недогýдцення пiд час пiдготов*" ,u
проведення виборiв будь-яких проявiв qдмiнiстративного тиску, незаконного
втрrIання У виборчий цроцес, а також унеможЛивленЕя використанЕя
посадовими особами службового становища, слryжбовш< примiщень,
ц)анспорry, засобiв зв'язку для пiдтримки окремих кандидатiв, довiрених осiб,
офiцiйних спостерiгачiв.

3. Начальнику вiддiлrу ведення -.Щержавного реестру виборцiв апараry
райдерЖ4дмiнiстрацii (О.Леськiв) у перiод з 15 до 21 квiтня 2Ol9 року щодi""Ъ
iнформувати вiддiл 4дмiнiстрранЕя,щержавного реестру вибърцiв апарату
облдержадмiнiстрацii про суспiльно-полiтичну сиryацiю в райьнi та щодь
проблемнlD( питань, пов'язаних з пiдготовкою та проведеннrIм повторного
голосування 2l квiтнЯ 2019 року з чер.овю< виборiв Президента Украrни 31
березня 20|9 року.

4. Начальнику Кам'янка-Бузького вiддi.гry полiцiТ ГУ НП у Лъвiвськiй
ОбЛаСТi @.ЯРiш) забезпечити в порядку, визначеному законодавством:

4.1. охорону цромадського порядку i безпеку цромадян пiд чаё
пiдготовки та цроведення повторного голосування 2| квiтня 2019 року з
чергових виборiв Президента УкраiЪи 31 березня 2019 року.

4.2. Охорону виборчих бюлетенiв, iншоТ виборчоi докуN{ентацii та
примiщенъ, що надаються виборчим комiсiям.

4.З. Супровiд цри транспорфваннi виборчш< бюлетенiв, iнших
виборчих документiв.

5. Начаrrьнику Кам'янка-Брького РЕМ ПАТ <<Лъвiвобленерго))
(Р.Стронцiцькому) забезпечити безперебiйне електропостачання примiщень
дiльничнш< виборчих комiсiй райоЕу, .а також примiщення вiддiлry ведення
.Щержавною реестру виборцiв апараry Кам'янка-Бузькоi райдерж4дмiнiстрацii.

6. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на керiвника
апарату райд Л.Височанськуi

агiтацiйних матерiагliв
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. дорозпорядження голови
райдержадмiнiстрацiТ
вiд /.Г r&/rпtu А2 /? ил;рz-
NЬ 9,Р /п.l-оя/lа / /

склАд
райопноi робочоi групп з координацiiдiяльностi органiв впконавчот влади,
органiв мiсцевого самоврядуванпя щодо сприяпня виборчим комiсiям у
реалiзацii ними cBoii повноважень на перiод пiдготовкп та проведецня

повторного голосувапня 21 квiтня 2019 року з чергових виборiв
Президента Украi'пп 31 березня 2019 року

кириJIиII голова районноi державноi адмiнiстрацii, голова
ВолодимирIгорович робочоiцрупч
ВИСОЧАНСЬКА керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацiТ,
любов Петрiвна засчпник голови робочоi групи
JIECЬKIB начальник вiддi.гry ,Щержавного реестру виборцiв
ОЛЬГа МихаЙлiвна апарату районноТ держаЁrrоi адмiнiстрацii, секретар

ДякIвниtI

рооочоl црупи
Члени робочоi групи:

- начапьник управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii

- в.о. директора комунапьного некомерцiйного
пiдгlриемства <<Кам'янка-Бузька центрапьна районна
лiкарнл> (за згодою)
- в.о. начапъника вiддirry комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноr та iнформацiйноТ дiяльностi апарату
РДА, завiдувач сектору роботи з персонагIом апарату
рдА
- начаJIьник вiддiл правового забезпечення, взаемодii з

мобiлiзацiйноТ роботи апарату РДА
- начаJIьник вiддiлry освiти райдерж4дмiнiстрацii

- начальник вiддiлry iнфраструктури та житлово-
комунапьного господарства райдержадм i Hi страцii

- начапьник Кам'янка-Бузького РЕМ (за згодою)

IтrF.вчук
JLобов Василiвна

l
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БАриJIА
Jftодмила AHToHiBHa
ВОЛОIIIИН
олег Iванович

ГРАБИНСЬКА
Надiя Михйлiвна

ковтАло
Василь Володимирович

сАвкА
Ольга.Щмитрiвна

CTPOIilДIФKIЙ

йдержадмiнiстрацii



.ярIш
Володимир
Володимирович

oMEJUIH
Олег Ярославович

шркАч
Ярослав Степанович
HIKOJIAeB
Роман Iгорович

ФЕшIаtо
Юрiй Федорович
кулик
Роман.Щмитрович

дякун
Леся Мартинiвна
стЕФАнюк
Володимир
ВолодимировиII

шуJъгАн
Вiталiй Петрович

сумкА
вагlентина
Володиплирiвна
мАзур
Юрiй Iванович

костюк
Володимир Вiкторович
вАврук
Iгор ВолодимцровиII

JIАврЕнтев
роман Степанович
IJIЬKIB
василь Степанович

прокоIIЕlh<о
олег Михайлович
АIIДУЩЕНКО
Андрiй ОлександровиtI
рЕFпIкА
евгенiя Михайлiвна
IттtrрЕмЕтА
ганна Василiвна

Керiвпик апараry

- начапьЕик Кам'янка-Бузъкого вiддiлу полiцii гу нП
у Львiвсъкiй областi (за згодою)

- мiський юлова Капл'янка-БузькоТ MicbKoi Р4ди отг
(за згодою)
_ голова Жовтанецькоi сiльськоi отГ (за згодою)

- голова.ЩобротвiрськоТ селищноiрад" (за згодою)

- голова Запитiвськоi селищноiРади (за згодою)

- голова Ново4ричiвськоТ селищноi р4ди (за згодою)

- голова Банюнинськоi оiльськоi Ради (за згодою)

- голова Великосiлкiвськоi сiлъсъкоi Ради (за згодою)

- голова.ЩернiвськоТ .io"."*oT Ра,ди (за згодою)

- голова.ЩiдилЬськоi сiльсъкоi ради (за згодою)

- голова Незнанiвсъкоi сiльськоi р4ди (за згодою)

- голова Нес.ггtrо<iвськоi сiлъськоi р4ди (за згодою)

- голова Полоничнiвсъкоi сiльськоТ р4ди (за згодою)

- голова Ременiвс"*оТ.iо".ъкоi рqди (за згодою) 9
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- голова Сiлецькоi сiльськоi ра,ди (за згодою)

- голова СтародобротвiрськоТ сiльсъкоi ради (за
згодою)

- голова Старояричiвськоi сiльськоi ра,ди (за згодою)

- голова Стрептiвсъкоi сiльсъкоiр4ди (за згодою)

- голова Убинiвсъкоi сiльсъкоiрqди (за згодою)

rM Л.ВИСОЧАНСЬКА


