від "21" вересня 2020 року

№ 204-р

Про підготовку та проведення
місцевих виборів 25 жовтня
2020 року
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 05 вересня
2020 року № 37342/0/1-203, розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 18 вересня 2020 року № 598-р "Про підготовку та
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року" та з метою забезпечення
виконання положень Виборчого кодексу України (далі – Кодекс):
1.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, виконавчих
комітетів сільських рад району забезпечити своєчасне подання відділу ведення
Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відомостей про
виборців відповідно до вимог Кодексу та Закону України "Про Державний
реєстр виборців", а також відповідних постанов Центральної виборчої комісії.
2. Начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації (далі – відділ) Івановій Т.В. забезпечити:
1) роботу відділу у вихідні дні 03, 04, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25 жовтня
2020 року;
2) виготовлення списків виборців, іменних запрошень та передачу їх
виборчим комісіям у строки та згідно з вимогами, встановленими Кодексом.
3. Виконавчим комітетам сільських рад району спільно із структурними
підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами
міністерств і відомств України в районі здійснити:
1) належне матеріально-технічне забезпечення діяльності виборчих комісій
згідно з вимогами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від
08 серпня 2020 року № 164;
2) обладнання місць для розміщення друкованих та інших агітаційних
матеріалів із дотриманням вимог Кодексу;
3) посилення роботи з облаштування та адаптації приміщень, що
надаються виборчим комісіям, з метою забезпечення доступності для осіб з
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення;
4) охорону приміщень, збереження виборчих бюлетенів та іншої виборчої
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документації;
5) неухильне дотримання, спільно з відповідними виборчими комісіями,
Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року;
6) сприяння офіційним спостерігачам від іноземних держав та
міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень під час виборчого
процесу;
7) зняття, разом із відповідними службами, передвиборних агітаційних
матеріалів з 24.00 години 23 жовтня 2020 року;
8) припинення як юридичних осіб територіальних виборчих комісій, що
були утворені для проведення чергових місцевих виборів у 2015 році;
9) збереження, після завершення виборчого процесу, виборчих скриньок,
кабін для голосування, печаток та штампів виборчих комісій, методичної
літератури та інших матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення
виборчого процесу;
10) інформування районної державної адміністрації через відділ
організаційної та інформаційної діяльності, документознавства, цифрового
розвитку,
захисту
персональних
даних
та
контролю
апарату
райдержадміністрації:
до 05 жовтня 2020 року про:
забезпечення приміщень виборчих дільниць засобами зв'язку згідно з
формою 1 (додається);
забезпечення приміщень виборчих дільниць електропостачанням згідно з
формою 2 (додається);
до 12 жовтня 2020 року – про матеріально-технічне забезпечення
приміщень звичайних виборчих дільниць згідно з формою 3 (додається).
4.
Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
забезпечити
фінансування:
1) виборчих комісій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2020 року № 745 "Про затвердження Порядку фінансування
виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів";
2) виготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації списків виборців та іменних запрошень відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 756 "Про
затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення
Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для
підготовки і проведення голосування на місцевих виборах".
5. Сектору управління персоналом, запобігання та виявлення корупції,
взаємодії з правоохоронними органами та з питань правової роботи апарату
райдержадміністрації; сектору фінансово-господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації забезпечити вжиття заходів щодо здійснення обліку
робочого часу начальника відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації відповідно до підпункту 1 пункту 2 даного
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розпорядження, та оплати праці в неробочі дні відповідно до статті 107 Кодексу
законів про працю України.
6. Знам'янському відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області, у межах компетенції, забезпечити
дотримання громадського порядку, охорону виборчих бюлетенів, іншої
виборчої документації та приміщень, що надаються виборчим комісіям,
недопущення випадків порушень виборчого законодавства під час проведення
виборчої кампанії та голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
7. Знам'янському міськрайонному відділу управління ДСНС України в
Кіровоградській області вжити заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій під час виборчої кампанії та проведення голосування на місцевих
виборах 25 жовтня 2020 року.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 19 червня 2019 року № 126-р "Про підготовку та
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня
2019 року на території району".
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Слюсаренко О.О.

Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
21 вересня 2020 року № 204-р
Форма 1
ІНФОРМАЦІЯ
про забезпечення приміщень виборчих дільниць засобами зв'язку
№
з/п

Сільська рада

Кількість виборчих
дільниць

Кількість виборчих
дільниць, що не
потребують
встановлення та
підключення засобів
зв'язку

__________________________________

Кількість виборчих
дільниць, що потребують
встановлення та
підключення засобів
зв'язку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
21 вересня 2020 року № 204-р
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про забезпечення приміщень виборчих дільниць електропостачанням
№
з/п

Сільська рада

Кількість виборчих
дільниць

Кількість виборчих дільниць,
що не потребують
підключення до електричних
мереж

__________________________________

Кількість виборчих
дільниць, що потребують
підключення до електричних
мереж

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
21 вересня 2020 року № 204-р
Форма 3
ІНФОРМАЦІЯ
щодо матеріально-технічного забезпечення приміщень звичайних виборчих дільниць
№ Сільська Кількість Кількість виборчих дільниць, що не відповідають вимогам, встановленим Кодексом та
з/п
рада
виборчих
відповідними постановами Центральної виборчої комісії
дільниць
на яких відсутні:
не
в яких
не
не забезпечених
забезпечені менше 2-х забезпечених
аварійним
комп'ютер принтер
сейф
(металева опаленням телефонних автомобілем освітленням та
апаратів
вогнегасниками
шафа)

__________________________________

