
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 14.03. 2019  № 38 

м. Золотоноша 

 

Про підготовку та проведення чергових  

виборів Президента України 31 березня 2019 року  

 

На виконання Закону України „Про вибори Президента України”, 

постанови Верховної Ради України від 26.11.2018 № 2631-VІІІ „Про 

призначення чергових виборів Президента України”, розпорядження 

Черкаської обласної державної адміністрації, з метою створення належних умов 

з підготовки та проведення чергових виборів Президента України, керуючись  

п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Затвердити план основних організаційних заходів щодо сприяння 

підготовці та проведенню чергових виборів Президента України на території 

міста Золотоноші (додаток 1). 

2. Утворити робочу групу міськвиконкому щодо сприяння підготовці та 

проведенню чергових виборів Президента України (далі - робоча група)  та 

затвердити її склад, що додається (додаток 2).  

3. Установити, що основними завданнями робочої групи є сприяння: 

1) координації дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій у здійсненні ними функцій щодо створення належних умов для 

роботи виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу; 

2) діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних 

організацій у здійсненні ними своїх повноважень на території міста 

Золотоноші. 

4. Суб’єктам виборчого процесу: 

1) забезпечити 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 на пост Президента України, партій (блоків) – 

суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених представників, довірених осіб, 

офіційних спостерігачів; 
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2) створювати належні умови для реалізації дільничними виборчими 

комісіями своїх повноважень, забезпечення зазначених комісій 

приміщеннями, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, 

інвентарем, оргтехнікою; 

3) організувати взаємодію з правоохоронними органами та громадськими 

організаціями щодо недопущення порушень чинного законодавства України 

про вибори, дотримання належного громадського порядку, охорони виборчих 

бюлетенів та іншої виборчої документації; 

4) взяти під постійний контроль роботу відділу ведення Державного реєстру 

виборців, надати необхідну допомогу та сприяти виконанню покладених на 

них завдань і обов’язків; 

5. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

(Левченко В.А.), внутрішньої політики (Дикий В.М.) подавати протягом 

виборчого процесу інформацію про хід виконання плану заходів 

Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної 

державної адміністрації. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

міськвиконкому Шакуру О.В. відділ організаційного забезпечення, контролю 

та кадрової роботи (Левченко В.А.).  

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикий 56431 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 14.03. 2019 № 38 
 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо створення на території міста належних умов для підготовки та 

проведення 31 березня 2019 року чергових виборів Президента України 

 

1. Визначити та вжити заходів щодо відповідного обладнання місць для 

розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів. 

Відділ внутрішньої політики, управління 

архітектури, регулювання забудови та 

земельних відносин 

 

2. Скласти перелік та провести підготовку приміщень, придатних для 

проведення публічних заходів передвиборчої агітації, погодити графіки їх 

використання. 

Відділ внутрішньої політики 
 
 

3. Забезпечити належними приміщеннями для роботи дільничних виборчих 

комісій та приміщеннями для голосування, засобами зв’язку. Створити 

необхідні умови особам з обмеженими фізичними можливостями для 

вільного їх волевиявлення. 

Міськвиконком 
 

 

4.  Забезпечити відділ Державного реєстру виборців необхідними 

матеріально-технічними ресурсами для безперешкодного виконання 

покладених на них завдань та обов’язків. 

Міськвиконком 

 

5. Сприяти в межах повноважень належні умови діяльності відповідних 

виборчих комісій, інших суб’єктів виборчого процесу. Вирішити питання 

щодо забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, 

обладнанням, інвентарем, дотримання належного громадського порядку, 

охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації. 

Міськвиконком 

 

 

6. Здійснити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в місті та на 

виборчих дільницях впродовж проведення виборчої компанії. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
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7. Забезпечити відкритість і прозорість виборчого процесу на території 

міста,створивши рівні умови для роботи засобів масової інформації щодо 

об’єктивного висвітлення ходу виборчого процесу.  

Міськвиконком 
 

8. Забезпечити після припинення діяльності дільничних комісій прийняття 

на збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, 

штампів комісій, методичної літератури, що надавалися їм на період 

виборчого процесу. 

Відділ внутрішньої політики 

 

 

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура  
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 14.03. 2019 № 38 

 
 

СКЛАД 

робочої групи Золотоніського міськвиконкому щодо сприяння 

підготовці та проведенню чергових виборів Президента України  

31 березня 2019 року 

 

Сьомак      - секретар Золотоніської міської ради, 

Наталія Олексіївна      керівник робочої групи 

 

Шакура     - керуючий справами МВК, заступник 

Оксана Вікторівна      керівника робочої групи 

 

Левченко      - начальник відділу організаційного  

Вікторія Анатоліївна     забезпечення, контролю та кадрової  

        роботи, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

Зубенко      - начальник відділу з питань  

Сергій Анатолійович      надзвичайних ситуацій 

 

Щербатюк      - начальник відділу культури 

Станіслав Миколайович 

 

Строкань     - начальник відділу освіти 

Ольга Миколаївна 

 

Савісько     - начальник архівного відділу   

Світлана Миколаївна     Золотоніської міської ради 

 

Антонова      директор КП „ЗМЦПМСД” 

Віра Омелянівна 

 

Дикий      - начальник відділу внутрішньої політики 

Володимир Миколайович 

 

Коваленко      - начальник фінансового управління 

Олена Василівна  

 

Шеремет     - начальник відділу ведення державного  

Алла Михайлівна      реєстру виборців 

 

Лукомська     - начальник управління праці   

Тетяна Едуардівна    та соціального захисту населення 

 

 

Керуючий справами       О.В. Шакура  

 


