
  

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

25 жовтня  2012 р.                                                                                   №  445   
 

Про основні організаційні заходи з 

підготовки і проведення виборів 

народних депутатів України 28 жовтня 

2012 року по одномандатним виборчим 

округам  №№  214,  215,  216  

 

Керуючись статтею 51 Закону України “Про вибори народних депутатів 

України”, постановами Центральної виборчої комісії щодо забезпечення 

належної організації підготовки і проведення виборів народних депутатів 

України, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація) від 12.09.2012 №1597 “Про координацію заходів 

щодо забезпечення створення умов та сприяння проведенню виборів народних 

депутатів України у м. Києві” та іншими нормативними документами: 
 

1. Затвердити графік роботи групи відповідальних працівників 

райдержадміністрації 28 – 29 жовтня 2012 року з прийому та розгляду заяв, 

звернень та скарг від громадян згідно з додатком 1. 
 

2. Затвердити графік роботи оперативних груп для сприяння діяльності 

окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України 28 жовтня 

2012 року по одномандатних виборчих округах №№ 214, 216 згідно з 

додатком 2. 
 

3. Затвердити графік роботи групи працівників райдержадміністрації зі 

сприяння діяльності окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів 

України по одномандатних виборчих округах №№ 214, 215, 216, оперативної 

групи з техногенної безпеки, координації забезпечення громадського порядку на 

виборчих дільницях та на території району 28 – 29 жовтня 2012 року згідно з 

додатком 3. 
 

4. Затвердити графік роботи Дніпровської районної у м.Києві робочої 

групи зі сприяння перебуванню та діяльності офіційних спостерігачів від 

іноземних держав, міжнародних організацій під час проведення виборів 

народних депутатів України 28 жовтня 2012 року по одномандатних виборчих 

округах №№ 214, 215, 216 згідно з додатком 4. 

 



  

5. Директору Комунального підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. Києва Кононенко Т.Я. забезпечити 

чергування електриків в приміщенні за місцем розташування окружних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України по одномандатних 

виборчих округах №№ 214, 216 (бульв. Праці, 1/1) протягом виборчого процесу. 
 

6. В. о. директора Комунального автотранспортного підприємства 

Дніпровського району м. Києва Говоруну С.М. забезпечити чергування 

автотранспорту 28 – 29 жовтня 2012 року згідно з додатком № 5. 
 

7. Першому заступнику голови райдержадміністрації Кравченку С.О. 

протягом виборчого процесу забезпечити належний стан енергопостачання, 

теплопостачання, водопостачання та освітлення зазначених приміщень, 

приміщення, де розташовано окружні виборчі комісії з виборів народних 

депутатів України по одномандатних виборчих округах №№ 214, 216 

(бульв. Праці, 1/1) та прилеглих до них територій. 
 

8. Начальнику Дніпровського районного відділу Головного управління 

Держтехногенбезпеки у м.Києві Бурді В.М. забезпечити контроль за станом 

пожежної безпеки приміщень окружних виборчих комісій з виборів народних 

депутатів України по одномандатних виборчих округах №№ 214, 216 та 

дільничних виборчих комісій Дніпровського району м. Києва і прилеглих до них 

територій під час проведення виборів 28 жовтня 2012 року. 
 

9. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації Каменєву О.Л. протягом виборчого процесу: 
 

9.1. Забезпечити контроль за станом техногенної безпеки приміщень 

окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України по 

одномандатних виборчих округах №№ 214, 216 та дільничних виборчих комісій 

Дніпровського району м. Києва і прилеглих до них територій. 
 

9.2. Забезпечити встановлення дизель-генератора для забезпечення 

автономного електроживлення приміщення Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
 

10. Начальнику адміністративно-господарського забезпечення 

Левченку О.І. відвести в приміщенні райдержадміністрації кімнати 

№№ 319, 319-а за адресою: бульв. Праці, 1/1 для прийому на тимчасове 

зберігання виборчих документів від дільничних виборчих комісій 

Дніпровського району м. Києва. 
 

11. Начальнику відділу інформаційних технологій райдержадміністрації 

Шевченко С.В. протягом виборчого процесу забезпечити безперебійну роботу 

комп’ютерної мережі райдержадміністрації. 
 

12. Заступнику голови райдержадміністрації Муренку В.А. організувати 

роботу виїзного буфету 28 жовтня 2012 року (бульвар Праці, 1/1) за місцем 

роботи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України по 

одномандатних виборчих округах №№ 214, 216. 
 

 

 



  

13. Заступнику голови райдержадміністрації Дейнезі О.П. організувати 

роботу медичного пункту 28 – 29 жовтня 2012 року (бульвар Праці, 1/1) 

за місцем роботи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 

України по одномандатних виборчих округах №№ 214, 216. 
 

14. Директору комунального підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. Києва Кононенко Т.Я., директору 

комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району м.Києва Назаренку М.О., директору комунального підприємства 

“Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Дніпровського району м.Києва” Дрижку О.О. 

починаючи з 24.00 години 26 жовтня 2012 року забезпечити зняття 

передвиборних агітаційних матеріалів на території Дніпровського району 

м.Києва. 
 

15. Начальнику Дніпровського районного управління Головного 

управління МВС України в м. Києві Чайці В.М. протягом виборчого процесу: 
 

15.1. Забезпечити охорону громадського порядку на території дільничних 

виборчих комісій, прилеглих до них територій та в районі. 
 

15.2. Організувати чергування працівників районного управління 

внутрішніх справ за місцем роботи окружних виборчих комісій з виборів 

народних депутатів України по одномандатних виборчих округах №№ 214, 216 

(бульвар Праці, 1/1). 
 

15.3. Забезпечити охорону виборчих бюлетенів, програмно - апаратних 

комплексів, великих (стаціонарних) та малих (переносних) виборчих скриньок, 

сейфів (металевих шаф), плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та 

відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів 

України на території району; інформаційних плакатів кандидатів у народні 

депутати України та політичних партій, виборчих блоків протоколів дільничних 

виборчих комісій, використаних та невикористаних бюлетенів, бланків, актів на 

дільничних виборчих комісіях Дніпровського району м. Києва. 
 

15.4. Забезпечити супровід виборчих документів під час транспортування 

дільничними виборчими комісіями Дніпровського району м. Києва до окружних 

виборчих комісій з виборів народних депутатів України по одномандатних 

виборчих округах №№214, 215, 216. 
 

16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови, заступників голови та керівника апарату 

райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 Голова        О. ШЕВЧУК 

 

 

 


