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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АДДШСТРАlЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

n]

Про сmвоРення робочо'i zрупu з
пidеоmовкu mа провеdеннл
позачерzовuх вuборiв HapodHux
dепуrпаmiв Yt<paiHa 27 лuпня 2019 potE

ВiдповiднО дО ЗаконУ Украiни <Про вибори народних депутатiв
Украiни> постаIlоВи Щентраrrъноi виборчоi KoMicii вiд 24 травIIя 20li року
Jф899 <Про календарний план основних органiзацiйних заходЬ з пiдгото"* ,ъ
проведення позачергових виборiв народних дегlутатiв Украiни 21 липня 20lg
РОКУ)), РОЗПОРЯДЖеННя Львiвсъкоi облдержqдмiнiстрацii вiд 03.07.2019
J\ъ713/0/5,19 <ПрО робочУ групУ з пiдготовки та цроведенЕя позачергових
виборiв народних деггугатiв Ущраiни 2I липItя 20Ig рокУ>, з метою
забезпеЧеннЯ дотримаНня консТиryцiйних виборчю< црав цромадян, здiйснення
необхiдних i своечасних за>содiв з пiдготовки та цроведенЕя позачергових
виборiв народних депутатiв Украihи 2l липня 2019 РокУ, оперативного
вирiшення питанъ У межах повноважень, визначених законодавством,
користуЮчисъ статтями 2,6,25,35,39,4l Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ:

1. Створити районну робочу групу з координаIlii дiяльностi органiв
ВИКОН€lВЧОi влади, органiв мiсцевого саI\dоврядув€}нЕя щодо сприrIнЕя виборчим
КОМiСiЯМ У реалiзацii ними своi повнов€l)кень у перiод пiдготовки та проведеннrI
поза,Iергових влtборiв народних депутатiв УкршЪи 21 липня 2019 року (дrirri

районна робоча група) i затвердити iT скIIад згiдно з додатком.
2. Районнiй робочiй групi: 

!

2.1. Забезпечити висвiтленrrя на сшiтi райдержадмiнiстрацii та у
мiсцевих засобах iнформацii матерiагliв щодо порядку та сц)окiв угочненЕя
сгrискiв виборrliв, тимчасовоТ змiни мiсця голосуванЙ, порядку i часу
голосування, у тому числi голосуванIuI за межами примiщення д.тIя
голосування, cTpoKiB подання вiдпоЪiдних з€t Iв та вiдповiдальностi за
порушення виборчого законодавства.

2.2. Забезпечити зняття передвиборних агiтацiйних матерiапiв
вiдповiдними службами органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого
самоврядування з 24.00 год 19 липня 2U9.

2.З. Забезпечити в межах компетенцii для Bcix суб'ектiв виборчого
Процесу piBHi умови ylacTi у вибора<, недопущенЕя пiд час пiдготовки та,



ПРОВеДеННя Виборiв будь-яких проявiв адмiнiстративного тиску, незаконного
ВТРУЧаННЯ У виборчиЙ цроцес, а також 'унеможливлення використапЕя
ПОСаДОВИМИ особадли сrryжбового становища, спужбових примiщенЪ,
ТРаНСПОРry, Засобiв зв'язку для пiдтримки oKpeMI4x кандидатiв, довiрених осiб,
офiцiйншс спостерiгачiв.

' 3. Начальнику вiддilry ведення ,Щержавного реестру виборцiв апарату
РаЙдерж4дмiнiстрацii (О.Леськiв) у перiод з 17 до 24 лппъlя 2019 року щоденно
iнформувати вiддiл адмiнiструванЕя .Щержавного реестру виборцiв апарату
облдерж4дмiнiстрацii гlро суспiльно-полiтичну сиryацiю в районi та щодо
пРоблемних питань, пов'язаних з пiдготовкою та гIроведенЕям позачергових
виборiв наВодних деггугатiв Украihи 21 липня 20|9 року.

4. Нача.гlьнику Кам'янка-Бузького вцдiлу полiцii ry НП у Лъвiвськiй
областi (В.Ярiш) забезпечити в порядку," визначеному законодавством :

4.1. OxopgHy цромадсъкого порядку i безпеку цромадян пiд час
пiдготовки та проведення виборiв.

4.2. Охорону виборчих бюлетенiв, iншоi виборчоi документаlдii та
примiщень, що надаються виборчим комiсiям.

4.3. Супровiд при тр€лнспортуваннi виборчш< бюлетенiв, iнших
виборчих документiв.

5. Ко виконанЕям розпорядженЕя покJIасти на керiвника
Ешарату

Голова

ii Л.Височанську.
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,Щодаток
до розпоряддення голови

райдержадмiнiстршtii, ,?

склАд
Районноi робочоi групи з координацiiдiяльностi оргапiв викопавчоi влади,

органiв мiсцевого самоврядувапня щодо сприянпя виборчим комiсiям у
" 

реалiзацii нимп cBo'ix повноважень у перiод пиготовки та проведення

поза.I€ргових виборiв народних депутатiв украiнп 21 липня 2019 року

голова районноi державноi адмiнiстрацii, голова

робочоi групи

керiвник апарату районноi державноi

застуlrник голови робочоi црупи

начаJIъник вiддilry ,Щержавного ресстру

апарату райоtrноi- державноi адмiнiстрацii,

робочоi групи
Членп робочоi групи:

- начальник управJIiння фiнансiв райдержадмiнiстраuiТ

^a

- завiдувач сектору роботи з персонапом апарату

райлержадмiнiстрыдiТ .(лл-аттдuIJс а?я
- началън"* 

"rддiп 
правового забезпечення, взаемодll з

правоохоронними органами, оборонноi та

*ЪОiпiruцiйноТ роботи апарату РДА
- начаJIьник вiддilry освiти райдержадмiнiстрачii

вiддilry комунiкшiй з |ромадськiстю,
;; iнформачiйноi дiяльностi апарату

кирилиtI
Володимир Iгорович

ВИСОЧАНСЬКА
Любов Петрiвна

JIEcbKIB
ольга Михйлiвна

БАриJIА
JIrодмила AHToHiBHa

ГРАБИНСЬКА
Надiя Михайлiвна
дякIвнич
Роксолана йосифiвна

ковтАло
Василъ Володимирович

к,/чl]рL]пд
Роtиан Стефановлtч

сАвкА
Олы а liмитiэiвна
стро}ilдщкIй
Por,ta,H Григt-lрович
хлБА
О;ег ВолодttмLlрович
XOI\:r\
о l,,t l I]c,пcl\rrMrliliBHa

lli]]L'ЧУк
JIrобов iJасitлiвttа

KPABEIФ - начапьник

Олександра Миронiвна органiзаrдiйноi
рдА

адмiнiстрацii,

виборчiв
секретар

;
некомерцiйного

'tv

центр€шъна рЁйонна
- директор комунаJIъного

пiдприсмства <<Кам'янка-Бузъка

лiкарня> (за згодою)
- начаJIьник вiддiлу iнфраструктури та житлово-

комуныIьного господарства райдержадмiнiстраuii

- начаJIъник Каrrл'янка-Бузького рЕМ (за згодою)

- завiдуваЧ ,секторУ З питань цивiльного зФшсту

райдержалУililЦаuiТ __ _ _:,___, . ,ур"rrу
- начаJIьник вrддiлу економiчного розвитку l 1

райдержадмiнiСТРаЦii вцii
- завiдувач сектору кулътури райдержадмlнlстр



hG,&
Ёft
ý?

i:

:i

Il.
;
t
l
ý

i
;,i

:]'

];',

:.,
t,:

i,t
iЁ
it{

i;:,i
if
i ,;.

-ярIш
Володимир
Володимирович

омЕлlш
Олег Ярославович

шркАч
Ярослав Степанович

HIKoJIAeB
Роман Iгорович

:i

ФЕдвико
Юрiй Федорович

кулик
Роман.Щмитрович

дякун
Леся Мартинiвна

стЕФАнюк
Володимир
Володимирович

шуJьгАн
Вiталiй Петрович

сумкА
Ва-пентина
Володимирiвна
мАзур
Юрiй Iванович

костюк
Володимир Вiкторович

вАврук
Iгор ВолодимировиtI

JIАВРЕНТСВ
роман Степанович

IJIЬKIB
василь Степанович

прокопЕЙ<о
олег Михайлович

АндруllJЕнко
Андрiй Олександрович

рЕнlкА
евгенiя Михайлiвна.

IirFрЕмЕтА
ганrrа Василiвна

Керiвшик апарату

- начаJIьник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii гу нп
у Львiвськiй областi (за згодою)

- мiський голова Кадл'янка-Бузькоi MicbKoi ради отг
(за згодою)

- голова ЖовтанецькоТ сiлъсъкоi отГ (за згодою)

- голова.Щобротвiрсъкоi селищноi ради (за згодою)

- голова Запитiвськоi селищноi ради (за згодою)

- голова Новояричiвсъкоi селищноi ради (за згодою)

- голова Бшrюнинськоi сiлъськоi ради (за згодою)

- голова ВелиkосiлкiвськоТ сiльськоi раДи (за згодою)

- голова Щернiвськоi сiльсъкоI ради (за згодою)

- голова,Щiдилiвсъкоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Незнанiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Нестгу<iвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Полоничнiвсъкоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Ременiвськоi сiльськоi ради (за згодою) "

- голова Сiлецъкоi сiльсъкоI ради (за згодою)

- голова Стародобротвiрськоi сiльсъкоТ Ради (за

згодою)

- голова Старояричiвсъкоi сiльсъкоi ради (за згодою)

- голова СтрептiвськоТ сiлъсъкоТ ради (за згодою)

- голова Убинiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

Л.ВИСОЧАНСЬКА
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