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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА AД4IHIC ТРАLЦЯ

роз поряджЕн
м. Кам'янка-Бузька

ня

/"tH lpt- Jlс,D

Про сmворення робочоi ?рупu з
пidzоmовкu провеdення
черzовлDс мiсцевtм
uсовmня 2020 poty

вuборiв 25

Вiдповiдно до Постанови Верховноi Ради УкраiЪи вiд 15 липня 2020

року JФ 795-IX <Про призначенЕя чергових мiсцевих виборiв у 2020 роцi>,
постанови Щентрапьноi виборчоi KoMicii вiд 08 серпЕя 2020 року J',Ib 163 пПро
Календарний план основних органiзацiйних за:<одiв з пiдготовки та провеДення

мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 рокр) (зi змiнами), на виконання дорrIення
Прем'ер_мiнiстра УкраiЪи вiд 05 вересня 2020 року Jф З7З401011-20,

розпорядження голови Львiвсъкоi облдержадмiнiстрацii вiд 22 Bepecнrl 2020

рокУ J,(b 819/0/5_20 <ПрО ,о,рганiзацiЮ пiдготовки та проведення чергових
мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року), з метою забезпечення дотримання
конституцiйних виборчих прав громадян, здiйснення необхiдних i своечасних

заходiв з пiдготовки та проведення мiсцевих виборiв 25 ЖОВТНЯ 202а РОКУ,
оперативного вирiшення питань у межах повноважень, визначених чинним
законодавством, керуючИсь статтЯмп 2, 6,25, з5, з9,41 Закону УкраТни <Про

Mi сцевi державнi адмiнiстрацii> :

1. Створити районну робочу групу щодо сприяння виборчим комiсiям у
. a..

реапiзацii ними cBoix повноважень Ёа перiод пlдготовки та проведеннrI

мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року ( далi районна робоча група) i
затвердити iT склад згiдно з додатком.

2. Райопнiй робочiй групi:

2.|. Забезпечити висвiтлення на сайтi райдвржадмiнiстрацii та у
мiсцевих засобах iнформацii MaTepi aTiB щодо порядку та cTpo:r-iB уточнення
спискiВ виборчiВ, тиЙчасовоi змiни мiсця голосуваннrI, порядку i чаоу

голосування, у тому числi голосування за межами примiщення для

голосування, cTpoKiB подання вiдповiдних зzlявп та вiдповiда-гrьностi за

поруй."ня виборчого законодавства. Пiд час поширення iнформачii про

""ЬЬр", 
яка не'е передвиборною агiтацiею вiдповiдно до cTaTTi 54 Виборчого

кодексУ УкраiЪи, дотримУватисЯ об'ективностi, неупередженостi,

зоалuньо""rо.ri, достовiрнъстi, повноти i точностi iнформацii, уникати

дискримiнацii та сексизму.

2.2. Забезпечити вйорчi KoMicii необхiдними примlщеннями та 1х



охорону, транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, iHBeHTapeM,

оргтехнiкою, iншллlrли матерiальними цiнностями згiдно з установлениМи
нормами.

2.3. Забезпечити наданЕя за зверненням вiдповiдноi виборчоI KoMicii
примiщень, придатних для проведення rryблiчних заходiв.

2.4. Посилити робоry з облаштування та адаптацii примiщень, що
надаються виборчим комiсiям, у частинi забезпечення ix доступностi для осiб З

iнва_гriднiстю та iнших ма.помобiльних груп населення.

2.5. Здiйснити н€шежне матерiально-технiчне забезпечення вiддiлiв
веденЕя .Щержавного реестру виборцiв для своечасного виготовлення нИМИ

спискiв виборцiв та iменних запрошень.

2.6. Забезпечити зняття передвиборних агiтацiйних матерiалiв
та органiв

мiсцевого с€lмоврядування з 24:00 год. 23 жовтнrI 2020 року.
вiдповiдними сrryжбами мiсцевих органiв виконавчоТ влади

2.7. Забезпечити в межах компетенцiй для Bcix суб'ектiв виборчого

процесу рiвпi умови ylacTi у вибораХ, недоlтущенЕя пiд час пiдгОТОВКИ Та

проведення виборiв буль-яких проявiв адмiнiстративного тиску, незаконного

втрr{ання у виборчий процес, а також унеможливлення використання

посадовими особами службового становища, службових примiщень,

транспоРry, засобiв зв'язкУ для пiдтримки окремих кандидатiв, довiрених осiб,

офiцiйних спостерiгачiв.

3. НачаЛьникУ вiддiлУ веденнЯ ,ЩержавНого рееСтру виборuiв апарату

райдержадмiнiстрацii (О.Леськiв) у перiод з

щоденно iнформувати обласну державну
адмiнiстру"u"Й .Щержавного реестру виборчiв апараry облдерж4дмiнiстраrtii

,rро .у.riльно-полiтичнУ сиryацiю в районi та проблемнi питаннrI, пов'язанi з

пiдготовкою i проведенням мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року.

4. Началlьнику Кам'янка-Бузького вiддilry полiцii гу нП у ЛьвiвськiЙ

областi (I.Iваночко) забезпечити в порядку, визначеному законодавством:
z+.1. Охорону громадського порядку i безпеку цромадян пiд час

пiдготовки та цроведення виборiв.
4.2. охорону виборчиi бюлетенiв, iншоi виборчоI документацiТ та

примiщень, що надаються виборчим койiсiям,
4.З. Супровiд при транспорryваннi виборчих бюлетенiв, iнших

виборчих докуплентiв.
5. Контроль за

19 до 27 жовтня 2020 року
адмiнiстрацiю через вiддiл

апарату райдержадмlнlстрацl1

t,

покласти на керiвника

Голова Христина ЗАNIУЛА



.Щодаток
до розпорядження голови

iнiстрацii
сй "е

склАд
РаЙонноi робочоi групи щодо сприяння виборчим комiсiям у реалiзацii
ними сво[ повноважень на перiод пiдготовки та проведення мiсцевих

виборiв 25 жовтня2020 року

вiд
J\b

зАмуJIА
Христина Петрiвна

ВИСОЧАНСЬКА
Jftобов Петрiвна

лЕськIв
ольга Михайлiвна

БАриJIА
Людмила AHToHiBHa
БоIhtо
наталя Василiвна

ГР.АБИНСЬКА
Надiя Михайлiвна

Д-щIвниtI
роксолана Йосипiвна

'u

кучЕрЕпА
Роман Стефанович

IвАночко
IBaH Степанович

MAKITPA
Роман Володимирович

сАвкА
Ольга,Щмитрiвна

l,

хАБА
Олег Володимирович '

rrrFвчук
любов Василiвна

райдержадмiнiстрацiТ
- завiдувач сектору з питань правовоi
запобiгання та виявлення корупцii
райдержадмiнiстрацii
- директор комунального некомерIIiйного
пiдприемства . <<Кам'янка-Бузъка центрЕlльна районна
лiкарнп> (за зt'одою)
- начальник Кам'янка-Бузького вiддiлу по.lliцii ГУ НП
у Львiвськiй областi (за згодшо)

- начапьник lЕМ-2 Пiвнiчного району електричних
мереж ПрАТ <<Львiвобленерго) (за згодою)

- завiдувач сектору житлово-комунаJIьного
господарства, iнфраструкfури, енергетики та захисту

довкiлля райдержадмiнiстрацii
- завiдувач сектору з питань цивiлъного захисту

райдержадмiнiстрацii
- завiдувач сектору освiти райдержадмiнiстрацiТ

апарату

роботи,
апарату

iСРпу

голова районноi державноТ qдмiнiстрацiТ, голова
робочоi групи

керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрацii,
заступник голови робочоi црупи
нача"льник вiддiлry .Щержавного реестру виборчiв
апарату районноi державноi адмiнiстрацii, секретар

робочоi групи
Члени робочоi групи:

- начальник управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii

- в.о. завlдувача сектору економlки та
агропромислового розвитку райдержадм iнi стр ацiТ

_ завlдувач сектору управлlння персонапом,
документообiry та контролю



oMEJUIH
Олег Ярославович

шркАч
Ярослав Степанович
нIколАев
Роман Iгорович

ФЕдЕико
Юрiй Федорович
куJIик
Роман .Щмитрович

дякун
Леся Мартинiвна
стЕФАнюк
Володимир
Володимцрович

шульгАн
Вiталliй Петрович

сумкА
вшtентина
Володимирiвна
мАзур
Юрiй Iванович

костюк
Володимир Вiкторович

вАврук
Iгор ВолодимировиII

лАврЕнт€в
роман Степанович
IJьKIB t

василь Степанович

прокопЕlZко
олег Михайлович

АНДУIIIЕНКО
Андрiй Олександрович

рЕFttIкА
свгенiя Михайлiвна
rIrFPEMETA
ганна Василiвна

Керiвник апарату

- мiсьrсай полова Каrrл'янка-Брькоi MicbKoi ради ОТГ
(за згодою)

- юлова Жовтаtrецъкоi сiльськоТ ОТГ (за згодою)

- голова,Щобротвiрськоi селищноТ р4ди (за згодою)

- голова Запитiвськоi селищноi ради (за згодою)

- голова Новояричiвськоi селищноi ради (за згодою)

- голова БанюнинськоТ сiльськоi ради (за згодою)

- голова Великосiлкiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова,Щернiвськоi сiльськоi р4ди (за згодою)

- голова.Щiдиriiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Незнанiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Нес.гrухiвськоi сiльсъкоi ради (за згодою)

- голова Полоничнiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Ременiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова СiлецькоТ сiльськоТ р4ди (за згодою)

- голова Стародобротвiрськоi сiльськоi ради (за
згодою)

- голова СтарояричiвськоТ сiдьськоi ради (за згодою)

- голова Стрептiвськоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Убинiвськоi сiльськоТ ради (за згодою)

Л.ВИСОЧАНСЬКА


