
ПЛАН  

основних організаційних заходів  

з підготовки проведення чергових виборів Президента України 

31 березня 2019 року 
 

№ 

з / п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1.  Перевірити стан енергопостачання, водопостачання, 

освітлення та теплопостачання приміщень, де буде 

розташовано окружні виборчі комісії з виборів Президента 

України 

08.02.2019 Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 

2.  Опрацювати питання щодо встановлення генератора для 

забезпечення автономного електроживлення приміщення 

Дніпровської райдержадміністрації 

Протягом 

виборчого 

процесу 

КП “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м.Києва” (Дрижко О.О.) 

3.  Забезпечити відведення місць у людних місцях для 

розміщення матеріалів передвиборної агітації у 

Дніпровському районі м.Києва та обладнати стенди, дошки 

оголошень у цих місцях 

31.12.2018 КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району міста Києва”  

(Прогонюк С.Т.) 

4.  Надати до організаційного відділу Дніпровської 

райдержадміністрації перелік адрес, де будуть розташовані 

стенди, дошки оголошень для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації у Дніпровському районі м.Києва та їх 

кількість 

27.12.2018 КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району міста Києва”  

(Прогонюк С.Т.) 

5.  Проаналізувати мережу виборчих дільниць щодо 

відповідності приміщень для роботи дільничних виборчих 

комісій та приміщень для голосування встановленим 

нормативним вимогам 

28.02.2019 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

6.   Здійснити до утворення окружних виборчих комісій 

підготовку відповідних приміщень для їх роботи, 

забезпечити їх обладнанням, інвентарем, засобами зв’язку, 

оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями тощо 

відповідно до встановлених нормативних вимог 

18.02.2019 Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 

Відділ інформаційних технологій (Клименко Є.А.) 

7.  Провести інвентаризацію виборчих скриньок та кабін для 

таємного голосування 

28.01.2019 Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 

8.  Сприяти в межах повноважень проведенню першого 

засідання окружних виборчих комісій (приміщення) 

  

В день 

проведення 

першого 

засідання  

Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 



(не пізніш як 

на другий день 

після дня 

утворення 

окружної 

виборчої 

комісії)  

 

9.  Вжити заходів щодо забезпечення своєчасної передачі 

виборчим комісіям відповідної кількості виборчих скриньок 

та кабін для таємного голосування згідно зі встановленими 

нормами 

до 12.03.2019 

включно 

 

Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 

10.  Вжити заходів щодо створення належних умов для роботи 

відділу ведення Державного реєстру виборців стосовно 

підготовки списків виборців та їх виготовлення 

(забезпечення необхідною кількістю паперу, заправка 

картриджів тощо) 

До 18.03.2019 

(протягом 

виборчого 

процесу) 

Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 

11.  Підготувати відомості для складання списків виборців та 

подати їх до відділу ведення Державного реєстру виборців 

Дніпровської райдержадміністрації 

за десять днів 

до дня виборів 
11.03.2019 

Дніпровський районний відділ державної міграційної 

служби в м. Києві (Чайка Н.В.) 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 

Дніпровського районного управління юстиції м.Києва 

(Воротнікова О.О.) 

Філія центру обліку бездомних громадян  

(Коломієць Я.С.) 

Відділ охорони здоров’я (Карабаєв Д.Т.) 

Дніпровський районний суд м. Києва (Ластовка Н.Д.) 

Відділ з питань реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб(Довбах В.І.) 

12.  Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, 

закладами, установами для складання списків виборців 

18.03.2019 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

13.  Виготовлення попередніх списків виборців та іменних 

запрошень 

19-21.03.2019 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

14.  Забезпечити передачу одного примірника попереднього 

списку виборців на паперовому носії та іменних запрошень 

відповідній дільничній виборчій комісії 

за вісім днів до 

дня виборів 
21-22.03.2019 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

15.  Опрацювання заяв виборців про уточнення попереднього 

списку виборців 

23-25.03.2019 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 



16.  Виготовлення уточненого списку виборців 26-27.03.2019  Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

17.  Забезпечити передачу одного примірника уточненого списку 

виборців на паперовому носії відповідній (звичайній та 

спеціальній) виборчій комісії 

27-28.03.2019  Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

18.  Повідомлення відповідній дільничній виборчій комісії про 

включення виборця до списку виборців на іншій виборчій 

дільниці 

29-31.03.2019 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

19.  Сприяти дільничним виборчим комісіям в отриманні 

виборчих бюлетенів (забезпечення транспортом та 

охороною) 

  

з 28.03.2019 

(не раніше як 

за 3 дні до 

дня виборів) 

Дніпровське управління поліції ГУ Нацполіції у місті 

Києві (Кузьмін О.П.) 

Суб’єкт надання районній виборчій комісії 

автотранспортних послуг 

20.  Вжити заходів під час виборчого процесу дотримання 

громадського порядку, безпеки виборців і членів виборчих 

комісій, охорони виборчих бюлетенів, іншої виборчої 

документації та приміщень, що надаються виборчим 

комісіям, у тому числі в день голосування та дні 

встановлення результатів виборів 

протягом 

виборчого 

процесу 

Дніпровське управління поліції ГУ Нацполіції у місті 

Києві (Кузьмін О.П.) 

21.  Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів на 

території Дніпровського району м.Києва 
з 24.00    

29.03.2019  

(з 24 години 

останньої 

п’ятниці, що 

передує дню 

виборів) 

КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району міста Києва”  

(Прогонюк С.Т.) 

КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району м.Києва (Ковшун Є.М.) 
 

КП “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 

утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м.Києва” (Дрижко О.О.) 

22.  Організувати в бібліотеках району інформаційні та довідкові 

куточки з метою ознайомлення громадян із виборчим 

законодавством, правами виборців, процедурою голосування 

протягом 

виборчого 

процесу 

Відділ культури (Мерінова О.В.) 

23.  Всебічно сприяти офіційним спостерігачам від іноземних 

держав та міжнародних організацій у здійсненні ними 

повноважень під час виборчого процесу 

протягом 

виборчого 

процесу 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю (Черевко Н.П.) 

24.  Забезпечити збереження матеріальних цінностей (вивіска, 

виборчі скриньки, кабіни для голосування, печатки виборчих 

комісій тощо), які надавались на період виборчого процесу 

після 

припинення 

діяльності 

виборчих 

комісій 

Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) та керівники 

установ, підприємств та організацій району 



25.  Забезпечити прийом та збереження виборчої та іншої 

документації від дільничних виборчих комісій Дніпровського 

району м. Києва в установленому законодавством порядку 

після 

офіційного 

оприлюднення 

результатів 

виборів 

Відділ з питань адміністративно-господарського 

забезпечення (Зайнетдінова А.В.) 

Архівний відділ (Володіна Г.М.) 

26. П Забезпечити безперебійну роботу комп’ютерної мережі 

Дніпровської райдержадміністрації 

протягом 

виборчого 

процесу 

Відділ інформаційних технологій (Клименко Є.А.) 

27.  Опрацювати питання щодо організації роботи виїзного 

буфету та медичного пункту під час проведення виборів 

до 29.03.2019 Відділ торгівлі та споживчого ринку (Сергійчук С.А.) 

відділ охорони здоров’я (Карабаєв Д.Т.) 

28.  Здійснити заходи щодо благоустрою, забезпечення 

належного санітарного стану та освітлення прилеглої до 

виборчих дільниць території 

протягом 

виборчого 

процесу 

Керівники підприємств, установ та організацій 

району, на території яких розташовані дільничні 

виборчі комісії  

Відділ з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища (Романець О.В.) 

 

29. О Опрацювати відомості про виборців, включених до 

уточненого списку виборців чи виключених з нього , а також 

про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців 

були внесені зміни подані дільничними виборчими комісіями 

протягом 10 

днів після 

подачі 

дільничними 

виборчими 

комісіями 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

(Шаміна Л.В.) 

 

 


