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від "07" квітня 2014 року

№ 99-р/21-гр

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про підготовку до проведення в
районі позачергових виборів
Президента України 25 травня 2014
року

Відповідно до пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 22 лютого
2014 року №757 "Про самоусунення Президента України від виконання
конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента
України", статті 39 Закону України "Про вибори Президента України",
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та
голови Кіровоградської обласної ради від 11 березня 2014 року № 72-р/74-гр
"Про підготовку до проведення в області позачергових виборів Президента
України 25 травня 2014 року", з метою забезпечення проведення в районі
позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року:
1. Утворити районну робочу групу з підготовки до проведення
позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року (далі – Робоча
група).
2. Затвердити склад Робочої групи згідно з додатком.
3.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, виконавчим
комітетам сільських рад району забезпечити:
1) всебічне сприяння виборчим комісіям щодо реалізації їх повноважень,
зокрема в частині надання згідно з нормативами, встановленими Центральною
виборчою комісією, приміщень, транспортних засобів, засобів зв'язку,
обладнання, інвентарю, оргтехніки тощо, що підлягають поверненню після
припинення повноважень виборчих комісій;
2) охорону приміщень, збереження виборчих бюлетенів, іншої виборчої
документації;

3) інформування районної державної адміністрації про вжиті заходи до
10 квітня 2014 року.
4. Начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації Івановій Т.В. спільно із структурними підрозділами
райдержадміністрації, територіальними органами міністерств і відомств
України в районі, виконавчими комітетами сільських рад району провести
роботу щодо забезпечення складання та надання виборчим комісіям списків
виборців у терміни, передбачені Календарним планом основних організаційих
заходів з підготовки проведення позачергових виборів Президента України
25 травня 2014 року.
5. Рекомендувати Знам’янському міському відділу УМВС України в
Кіровоградській області, у межах компетенції, забезпечити дотримання
громадського порядку, недопущення випадків порушень виборчого
законодавства під час проведення виборчої кампанії та голосування на
позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року.
6. Знам’янському міськрайонному відділу управління ДСНС України в
Кіровоградській області вжити заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій під час виборчої кампанії та проведення голосування 25 травня
2014 року.
7. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти
на першого заступника голови районної державної адміністрації
Молодченка Д.М. та заступника голови районної ради Бойчук Л.Г.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишається за
головою районної державної адміністрації та головою районної ради.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
Д. МОЛОДЧЕНКО

Голова
районної ради
Т. МИХАЙЛОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації та
голови Знам'янської районної ради
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СКЛАД
районної робочої групи з підготовки до проведення позачергових виборів
Президента України 25 травня 2014 року
МИХАЙЛОВА
Тетяна Андріївна

Співголови районної робочої групи:
– голова районної ради

МОЛОДЧЕНКО
Дмитро Миколайович

–

перший заступник голови районної державної
адміністрації

Заступники співголів районної робочої групи:
– заступник голови районної ради
БОЙЧУК
Людмила Григорівна
ГОЛОВЧИЦ
Олександр Вікторович
БАБІЧ
Тетяна Миколаївна

заступник голови районної державної
адміністрації

Члени районної робочої групи:
– начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації
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Продовження додатку

ІВАНОВА
Тетяна Вікторівна

–

начальник відділу ведення Державного реєстру
виборців апарату райдержадміністрації

МИХАЙЛОВ
Віталій Вікторович

–

завідувач сектору комунікації з громадськістю та
інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації

МУРАВСЬКИЙ
Ігор Борисович

–

головний лікар центральної районної лікарні

НІКОЛАЄВА
Олена Сергіївна

–

начальник Знам'янського міськрайонного
управління юстиції

ПАРАСКЕВА
Олег Васильович

–

завідувач сектору запобігання і виявлення
корупції, режимно-секретної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації

ПАЩЕНКО
Олена Юріївна

–

головний спеціаліст відділу освіти
райдержадміністрації

РУДЬ
Сергій Вікторович

–

начальник Знам'янського міського відділу УМВС
України в Кіровоградській області (за згодою)

САЄНКО
Олег Станіславович

–

виконуючий обов'язки начальника Знам'янського
міськрайонного відділу управління ДСНС
України в Кіровоградській області

СТАХ
Вікторія Юріївна

–

начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації

БАЛАКЛЕЄНКО
Ніна Михайлівна

–

начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації

САВРАНСЬКА
Валентина Федорівна

–

керуюча справами виконавчого апарату районної
ради

БИСКУБ
Галина Михайлівна

–

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ЧУБІН
Ірина Юріївна

–

начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

ВОЛОШИН
Олександр Юрійович

–

начальник Знам'янського міського відділення
управління Служби безпеки України в
Кіровоградській області (за згодою)

ЮХНО
Тетяна Василівна

–

заступник керівника апарату, начальник відділу
організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

ГРЕЧИНА
Наталія Іванівна

–

головний лікар комунального закладу
"Знам'янський районний центр первинної медикосанітарної допомоги"

ІВАНОВА
Алла Іванівна

–

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

__________________________

