
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 11.02. 2022  № 18 
   м. Золотоноша 

Про організаційну підтримку виборчого 

процесу 

 

З метою організації та проведення виборів 27 березня 2022року, відповідно 

до частини восьмої статті 195,частини першої статті 206 Виборчого кодексу 

України, а також Постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2021 року № 

1964-IX „ Про призначення позачергових виборів Золотоніського міського голови 

Золотоніського району Черкаської області”, керуючись п.20  ч.4  ст.42  Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. На період виборчого процесу: 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.) на час 

проведення передвиборчої агітації забезпечити постійний моніторинг території 

населених пунктів громади на предмет виявлення розміщення агітаційних 

матеріалів, які розміщенні у невідведених для цього місцях. За добу до дня 

голосування та в день голосування забезпечити постійний моніторинг населених 

пунктів громади на предмет виявлення будь-яких матеріалів передвиборчої 

агітації. В день голосування та на час проведення підрахунку голосів на виборчих 

дільницях забезпечити чергування працівників управління з метою оперативного 

реагування на ситуації які перешкоджають роботі виборчих комісій, що віднесені 

до компетенції управління.  

1.2. Відділу Державного реєстру виборців (Шеремет А.М.) забезпечити 

роботу у вихідні дні, виготовлення списків виборців, іменних запрошень та 

передачу їх виборчим комісіям . 

1.3. Відділу зв’язків з громадою (Боченкова В.В.) 

- провести інвентаризацію урн для бюлетенів на предмет виявлення 

пошкоджень останніх, які унеможливлюють зберігання бюлетенів для 

голосування у день виборів; 

- сприяти в облаштуванні виборчих дільниць матеріально-технічними 

засобами. 

1.4. Відділу з питань надзвичайних ситуацій (Луща О.О.) забезпечити 

дотримання протиепідимічних заходів під час діяльності виборчої комісії. 



1.5. Відділу організаційного забезпечення, контрою та кадрової роботи 

(Левченко В.А.) у день виборів та на час підрахунку голосів на виборчих дільницях 

забезпечити чергування працівників відділу з метою збору оперативних даних  про 

хід голосування. 

1.6. Відділу освіти (Строкань О.М.) доручити керівникам освітніх закладів, в 

яких розміщенні звичайні виборчі комісії, забезпечити необхідними 

приміщеннями, обладнанням та інвентарем для роботи виборчих комісій та надати 

організаційну підтримку в роботі таких. 

1.7. КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” (Насальська Л.О.) 

забезпечити необхідними приміщеннями, обладнанням та інвентарем для роботи 

спеціальної виборчої комісіі в стаціонарі КНП „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” та надати організаційну підтримку в роботі такої. 

1.8. КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) забезпечити чергування 

оперативних груп, відповідальних за стабільне водопостачання, водовідведення на 

виборчих дільницях. 

1.9. Директору Будинку дитячої та юнацької творчості (Омельченку О.М.) 

забезпечити міську територіальну виборчу комісію необхідними приміщеннями та 

обладнанням для організації її роботи, проведення засідань, устаткувати місце для 

відпочинку працівників Національної поліції, які відповідатимуть за охорону 

громадського порядку та схоронності виборчої документації. 

2. Рекомендувати Золотоніському районному відділу поліції ГУ НП України в 

Черкаській області (Охріменко О.В.), забезпечити в межах компетенції на час 

передвиборчої агітації, за день до проведення голосування, в день проведення 

голосування та підрахунку голосів створити оперативну групу щодо фіксації 

порушень виборчого законодавства. Після початку засідання міської 

територіальної виборчої комісії забезпечити посилення охорони приміщення 

останньої з метою оперативного реагування на можливі порушення громадського 

порядку. 

3. Відокремленому структурному підрозділу „Золотоніські енергетичні 

мережі” ПАТ „Черкасиобленерго” (Середа О.І.) забезпечити функціонування 

оперативних груп, відповідальних за стабільне електропостачання на виборчих 

дільницях. 

4. Золотоніському РУ ГУ ДСНС України в Черкаській області  

(Пилипенко О.М.) після початку роботи міської територіальної виборчої комісії, 

звичайних та спеціальних  виборчих дільниць провести перевірку приміщень, у 

яких працюють комісії з питань пожежної безпеки. Звернутися до ГУ ДСН в 

Черкаській області  щодо переведення підрозділів органу управління та підрозділу 

у посилений режим несення служби. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Секретар ради                                                       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

Валентина Боченкова 23269 


