
 
Україна 

Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

 

Розпорядження 

 

від      10          вересня 2014р.       № 155 

м. Знам’янка 
 

  

Про організацію підготовки до проведення 

в місті позачергових виборів до Верховної 

Ради України 26 жовтня  2014 року 

 

 

  Відповідно до частини третьої статті 15, частини другої статті 83 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України», Указу Президента України від 27 серпня2014 року №690 

«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових 

виборів», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09 вересня  

2014 року №340-р «Про організацію підготовки до проведення в області позачергових виборів до 

Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року» та з метою оперативного вирішення питань, 

пов’язаних з організацією та проведенням в міста позачергових виборів до Верховної Ради 

України, керуючись ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 

1. Утворити міську робочу групу з організації підготовки до проведення в місті позачергових 

виборів до Верховної Ради України 26 жовтня  2014 року( далі - Робоча група). 

2. Затвердити склад Робочої групи (додається). 

3. Відділу ведення Державного реєстру виборців (нач. О.Денісов) забезпечити підготовку 

списків виборців та іменних запрошень і передачу їх виборчим комісіям у строки та згідно 

з вимогами, встановленими Законом України «Про Державний реєстр виборців» та «Про 

вибори народних депутатів України», а також відповідно до постанов Центральної виборчої 

комісії. 

4. Секретарю міської ради Адамович Н.А. забезпечити контроль за належним  матеріально-

технічним забезпеченням діяльності виборчих комісій згідно з вимогами, встановленими 

Законом України «Про вибори народних депутатів України» та Центральною виборчою 

комісією. 

5. Керуючій справами міськвиконкому Меренковій Л.І.: 

- сприяти окружній виборчій комісії територіального виборчого округу №102 у 

проведенні її першого засідання, набуття окружними виборчими комісіями статусу 

юридичної особи та невідкладного встановлення програмно-технічного комплексу 

інформаційно-аналітичної системи «Вибори народних депутатів України» Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Вибори»;  

- забезпечити роботу відділу ведення Державного реєстру виборців 

04,05,11,12,18,19,25,26 жовтня 2014 року. 

 



6. Головному спеціалісту з питань оборонної і мобілізаційної роботи Головченку А.В., 

начальнику сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та 

благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради Балану С.М. взяти під контроль забезпечення 

управлінням МВС України в місті належної охорони приміщень виборчих комісій, 

збереження виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації, дотримання громадського 

правопорядку під час виборчої кампанії та проведення голосування 26 жовтня 2014 року. 

7. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. В.Загородня) 

надавати всебічне сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, 

міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень під час виборчого процесу. 

8. Коменданту-керівнику господарської групи відділу фінансово-господарського забезпечення 

Знам’янського міськвиконкому Яндовичу М.В. забезпечити передачу згідно актів виборчим 

комісіям по виборах до Верховної Ради України 26 жовтня  2014 року виборчі скриньки, 

кабінки для голосування. 

9. Архівному відділу Знам’янської міської ради ( нач. Гребенюк О.С.) спільно з 

представником відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради - оператором 

комп’ютерного набору Шведченко І.В., згідно актів-передачі, передати виборчим 

дільницям матеріальні цінності, що обліковуються після позачергових виборів Президента 

України 2014 року, та забезпечити їх зберігання після закінчення виборів.  

10. Рекомендувати: 

- селищному голові Знам’янської Другої селищної ради Філіпенку С.І., керівникам 

підприємств, установ та організацій міста, на території яких розміщуються виборчі 

дільниці, всебічно сприяти виборчим комісіям щодо реалізації повноважень, зокрема в 

частині належного матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій 

згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про вибори народних депутатів 

України» та Центральною виборчою комісією; 

- Знам’янському МВ УМВС України ( нач.Гулий А.А.) у межах компетенції забезпечити 

дотримання громадського порядку, охорону виборчих бюлетенів, іншої виборчої 

документації та приміщень, що надаються виборчим комісіям, недопущення випадків 

порушення виборчого законодавства під час проведення виборчої кампанії та 

голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року; 

- Знам`янському міськрайонному відділу Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області ( нач. Ларіонов В.С.), Державній 

пожежно-рятувальній частині-18 Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області ( нач. Пшеничний Д.В.) вжити заходи 

щодо попередження надзвичайних ситуацій під час виборчої кампанії та проведення  

голосування 26 жовтня 2014 року. 

11. Відділу по обслуговуванню ради ( нач. Н.Брунцвік) інформувати обласну державну 

адміністрацію про вжиті заходи згідно форм та термінів, затверджених розпорядженням 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09 вересня  2014 року №340-р 

«Про організацію підготовки до проведення в області позачергових виборів до Верховної 

Ради України 26 жовтня 2014 року».  

12. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Меренкову Л.І. та секретаря Знам’янської 

міської ради Адамович Н.А. 

13. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою. 

       

        Міський голова                    І.Крижановський 

 

                                                 

 

 



 

   Затверджено 

                   розпорядження міського голови 

                            від     10       вересня 2014 року №155 
    

 

СКЛАД 

міської робочої групи з організації підготовки до проведення в місті позачергових  

виборів до Верховної Ради України  

26 жовтня 2014 року 

 

 

Голова міської робочої групи 
 

Крижановський Ігор Борисович – міський голова 

 

Заступник голови міської робочої групи 
 

Адамович Надія Анатоліївна - секретар міської ради 
 

Члени міської робочої групи 

 

Балан Сергій Миколайович – начальник сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони 

праці, екології та благоустрою управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради 

Брунцвік Наталія Василівна – начальник відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської 

ради  

Волошин Олександр Юрійович – начальник Знам’янського міського відділення управління 

служби безпеки України в Кіровоградській області (СБУ) 

Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з питань оборонної і мобілізаційної 

роботи  

Гулий Андрій Андрійович - начальник Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській 

області 

Данільченко Юрій Володимирович – начальник юридичного відділу  

Денісов Олександр Миколайович – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

Іваськів Тетяна Анатоліївна – начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

Ларіонов Владислав Сергійович – начальник Знам`янського міськрайонного відділу Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 

Ніколаєва Олена Сергіївна  - начальник Знам’янського міськрайонного управління юстиції 

Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами ( секретар) виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради 

Пшеничний Дмитро Валентинович – начальник Державної пожежно-рятувальної частини -18 

управління ДСНС України в Кіровоградській області 

Третякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі. 

 

        Секретар виконкому                                                     Л.Меренкова 



 


