
 
Україна 

Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

 

Розпорядження 

 

від      26 серпня 2015 р.       № 109 

м. Знам’янка 

 

 
Про організацію проведення  

в місті місцевих виборів   

25 жовтня 2015 року 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві вибори" та з метою оперативного вирішення 

питань, пов'язаних з організацію проведення в місті виборів депутатів міської, селищної ради, 

селищного та міського голови: 

1. Утворити міську робочу групу з підготовки до проведення місцевих виборів 25 жовтня 

2015 року (далі - Міська робоча група). 

2. Затвердити склад Робочої групи (додається). 

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

надавати всебічне сприяння офіційним спостерігачам від місцевих організацій партій, кандидати в 

депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому округу, кандидатів у депутати в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду селищного, міського голови, а також 

від громадських організацій та від іноземних держав та міжнародних організацій у здійсненні 

ними повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві вибори". 

  4. Відділу ведення Державного реєстру виборців (нач. О.Денісов) забезпечити у строки 

встановлені Законом України «Про місцеві вибори»: 

  - передачу виборчим комісіям відомостей Державного реєстру виборців про кількість 

виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про 

кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях; 

  -  передачу до Центральної виборчої комісії рішення про утворення територіальних 

виборчих округів; 

  -  виготовлення списків виборців та іменних запрошень і передачу їх виборчим комісіям. 

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

технічним забезпеченням діяльності виборчих комісій згідно з вимогами, встановленими 

постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 201’5 року №161 не пізніше наступного 

дня з дня формування нового складу (утворення) виборчих комісій. 

  6.    Керуючій справами міськвиконкому Меренковій Л.І.: 

  - сприяти виборчим комісіям у проведенні перших засідань та невідкладного встановлення 

програмно-технічного комплексу інформаційно-аналітичної системи «Місцеві вибори» Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Вибори»;  

  - забезпечити роботу відділу ведення Державного реєстру виборців  за графіком, 

рекомендованим Центральною виборчою комісією; 

  - підготувати до 08 жовтня 2015 року  проект розпорядження міського голови про 

чергування членів міської робочої групи та працівників апарату управління Знам’янської міської 

ради напередодні та під час проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. 
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7. Юридичному відділу (нач. Ю.Данільченко) 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 25 жовтня 2015 року. 

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

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

комісіям 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 народних депутатів України 2014 року, та забезпечити 

їх зберігання після закінчення виборів.  

10. 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 та голови Кіровоградської обласної ради «Про 

організацію проведення в області місцевих виборів 25 жовтня 2015 року».  

11. ДЗ «Відділкова лікарня ст. Знам’янка ДП «Одеська залізниця» (в.о. гол. лік. Л.Полєжай), 

Центральній районній лікарні (гол. лік. І.Муравський) забезпечити подання дільничним виборчим 

комісіям відомостей про виборців відповідно до вимог статті 34 Закону України «Про місцеві 

вибори». 

12. 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 місцеві вибори» 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 місцевих  виборах 25 жовтня 2015 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 25 жовтня 2015 року. 

13. 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. 

14. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

  

Міський голова                                                                    І.Крижановський  
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Затверджено 

розпорядженням міського голови  

26 серпня 2015 № 109 

 

 

СКЛАД 

міської робочої групи з підготовки до проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року 

 

Співголови міської робочої групи: 

 

Крижановський  

Ігор Борисович 

 

-              міський голова 

 

 

Адамович 

Надія Анатоліївна 

 

 

      - 

 

секретар міської ради 

Заступники співголів міської робочої групи: 

 

Іваськів Тетяна Анатоліївна 

 

 

 

Меренкова Лілія Іванівна                  

 

  

- т .в. о. першого заступника 

міського голови – начальник 

фінансового управління 

 

- керуюча справами ( секретар) 

виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

   

Члени міської робочої групи: 

 

Брунцвік Наталія Василівна   - начальник відділу по 

обслуговуванню ради 

   

Данільченко Юрій Володимирович  

 

Демешко Володимир Вікторович   

 - начальник юридичного 

відділу 

- в.о.начальника 

Знам’янського 

міськрайонного управління 

юстиції (за згодою) 

 

Гулий Андрій Андрійович  - начальник Знам’янського МВ 

УМВС України в 

Кіровоградській області (за 

згодою) 

 

Ларіонов Владислав Сергійович –  

 
 - начальник Знам`янського 

міськрайонного відділу 
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Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області ( за 

згодою) 

Пшеничний Дмитро Валентинович   

 

 - начальник Державної 

пожежно-рятувальної частини 

-18 управління ДСНС України 

в Кіровоградській області (за 

згодою) 

Третьякова Катерина Володимирівна  

 

 

 

                   

 - начальник відділу 

економічного розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури та торгівлі 

Денісов Олександр Миколайович      - начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

 

Ковбасюк Олександр Михайлович              -    начальник Знам’янського          

району електромереж ВАТ 

«Кіровоградобленерго» (за 

згодою) 

Негретов Сергій Павлович 

 

 

 - начальник Знам’янського 

МВ Служби безпеки України 

в Кіровоградській області 

Зайченко  Олена Анатоліївна             -     начальник організаційного 

відділу виконавчого 

комітету  Знам’янської 

міської ради 

         
 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого  

комітету Знам’янської міської ради                                                               Л.Меренкова 
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