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НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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№

Про здійснення в районі заходів із
підготовки і проведення чергових
виборів Президента України
31 березня 2019 року

З метою організації постанови Верховної ради України від 26 листопада
2018 року № 2631-VIII «Про призначення чергових виборів Президента
України», організації виконання вимог Закону України «Про вибори
Президента України» щодо сприяння органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування виборчим комісіям у реалізації ними своїх
повноважень у період підготовки та проведення чергових виборів
Президента України 31 березня 2019 року, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 01 березня 2019 року № 66 «Про здійснення в
області заходів із підготовки та проведення чергових виборів Президента
України 31 березня 2019 року», оперативного вирішення інших питань у
межах повноважень, визначених чинним законодавством, керуючись
статтями 2, 6, 25, 35, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з о б о в ’ я з у ю :
1. Утворити районну робочу групу з координації діяльності органів
місцевого самоврядування щодо сприяння виборчим комісіям у реалізації
ними своїх повноважень у період підготовки та проведення чергових виборів
Президента України 31 березня 2019 року (далі районна робоча група) та
затвердити її персональний склад (додається).
2. Забезпечити у межах компетенції:
створення для всіх суб’єктів виборчого процесу рівних умов участі у
виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-яких
проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес,
а також унеможливлення використання посадовими особами службового
становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку для підтримки
окремих кандидатів - суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених
представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів;
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заповнення вакантних посад відділу ведення Державного реєстру
виборців апарату районної державної адміністрації з метою безумовного
виконання покладених на них завдань під час організації підготовки і
проведення чергових виборів Президента України;
належне матеріально-технічне забезпечення відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату районної державної адміністрації з метою
своєчасного виготовлення ними списків виборців та іменних запрошень для
підготовки і проведення голосування з чергових виборів Президента
України;
складання відділом Державного реєстру виборців апарату районної
державної адміністрації попередніх та уточнених списків виборців для
звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців» та передачу їх до відповідних дільничних
виборчих комісій у строк та згідно з вимогами, встановленими Законом
України «Про вибори Президента України»;
відведення та обладнання місць для розміщення матеріалів
передвиборчої агітації у строк, визначений Законом України «Про вибори
Президента України»;
надання приміщень, придатних для проведення публічних заходів
передвиборчої агітації, у порядку визначеному Законом України «Про
вибори Президента України»;
належне матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць та
надання виборчим комісіям відповідних приміщень, транспортних засобів,
обладнання, інвентарю, оргтехніки, інших засобів, необхідних для виконання
ними функцій
з підготовки та проведення голосування, згідно з
нормативами, визначеними Законом України «Про вибори Президента
України» та актами Центральної виборчої комісії.
3. Рекомендувати Нововодолазькому відділу поліції Первомайського
відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області
(Глущенко A.B.):
3.1. Ужити заходів із забезпечення належного громадського порядку та
безпеки протягом виборчого процесу, у тому числі в день голосування та дні
встановлення результатів виборів.
3.2. Забезпечити охорону виборчої документації та виборчих дільниць,
охорону та супровід під час отримання виборчих бюлетенів і
транспортування їх до місця дислокації, а також під час транспортування
виборчої документації після завершення голосування та підрахунку голосів
від дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії.
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4. Рекомендувати Нововодолазькому районному відділу ГУ ДСНС
України у Харківській області (Филимоненко Д.С.) здійснити організаційні
заходи щодо
забезпечення пожежної безпеки у переддень та день
проведення голосування на чергових виборах Президента України 31 березня
2019 року, а також у дні встановлення результатів виборів.
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5. Рекомендувати Нововодолазькому районному відділенню АТ
«Харківобленерго» (Золотар М.І.) вжити необхідних заходів для
забезпечення безперебійним енергопостачанням виборчих дільниць протягом
виборчого процесу.
6. Рекомендувати цеху телекомунікаційних послуг № 8 Харківської філії
ПАТ «Укртелеком» (Титаренко В.І.) вжити необхідних заходів для
забезпечення надійного та безперебійного функціонування засобів зв’язку
протягом виборчого процесу.
7. Рекомендувати Нововодолазькому відділу поліції Первомайського
відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області
(Глущенко A.B.), Нововодолазькому РВ ГУДСНС України в Харківській
області (Филимоненко Д.С.), Нововодолазькому районному відділенню АТ
«Харківобленерго» (Золотар М.І.), цеху телекомунікаційних послуг № 8
Харківської філії ПАТ «Укртелеком» (Титаренко В.І.) інформувати районну
державну адміністрацію про виконання розпорядження щосереди до 16.00
год., починаючи з 06 березня 2019 року, до дня проведення виборів через
відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної
державної адміністрації.
8. Відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату
районної державної адміністрації (Довгопол О.М.) про виконання абзаців
1, 5, 6, 7 пункту 2 розпорядження інформувати обласну державну
адміністрацію через організаційний відділ апарату обласної державної
адміністрації щочетверга до 12.00 год., починаючи з 07 березня 2019 року до
дня проведення виборів.
9. Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної
державної адміністрації (Донець В. М.) про виконання абзаців 2, 3, 4,
пункту 2 розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію через
організаційний відділ адміністрування Державного реєстру виборців аііарату
обласної державної адміністрації щочетверга до 12.00 год., починаючи з
07 березня 2019 року до дня проведення виборів.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної держав

Голова
районної державної адміністра

Ш}

Р. МЕРЗЛІКІН

