МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ІЗ

уі

Мостиська

№

9Ш

Про затвердження заходів з підготовки
до проведення перших виборів голів
та депутатів об'єднаних територіальних громад
на території Мостиського району 18 грудня 2016 року

Відповідно до ст, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про місцеві вибори», постанови Центральної виборчої комісії від
07.10.2016 № 437 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад
об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
18 грудня 2016 року», на виконання листа облдержадміністрації від 12 грудня
2016 року № 5/34-9253/0/2-16/1-9, з метою забезпечення реалізації громадянами
України конституційних виборчих прав, упередження позаштатних ситуацій під час
проведення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних міських голів
18 грудня 2016 року :
1. Створити районну робочу групу з підготовки до проведення перших виборів
голів та депутатів об'єднаних територіальних громад на території Мостиського
району 18 грудня 2016 року та затвердити її склад згідно з додатком.
2. Робочій групі подавати інформацію у відділ адміністрування Державного
реєстру виборів Львівської облдержадміністрації за встановленою формою
(додається).
3. Головам міських та сільських рад:
3.1. Забезпечити знятгя передвиборних агітаційних матеріалів з 24 години
останньої п'ятниці, що передує дню виборів (з 24 години 16 грудня 2016 року).
3.2. Забезпечити обладнання приміщень дільничних виборчих комісій не менш
як однією встановленою та підключеною телефонною лінією з оіфемим телефонним
номером.
3.3. Забезпечити надання згідно із встановленими Центральною виборчою
комісією нормами транспортних засобів, засобів зв'язку, обладнання, інвентарю,
оргтехніки, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих
комісій.
4. Начальнику станційно-лінійної дільниці № З РЦТ № 133 м. Яворів
Львівської філії ПАТ «Укртелеком» М. Будзину у повному обсязі забезпечити потреби
в наданні послуг зв'язку територіальних і дільничних виборчих комісій за їх
зверненнями.

5. Начальнику Мостиського РЕМу В. Калитенку забезпечити безперебійне
електропостачання приміщень територіальних і дільничних виборчих комісій в
населених пунктах району, в яких проводяться вибори, а також приміщення ведення
Державного реєстру виборців Мостиської райдержадміністрації,
6. Начальнику Мостиського відділення поліції Яворівського відділу поліції
Головного управління наіїіональної поліції у Львівській області О. Сущку
забезпечити в порядку, визначеному законодавством:
6.1. Охорону громадського порядку та безпеку громадян під час проведення
виборів.
6.2. Охорону виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації та приміщень,
що надаються виборчим комісіям.
6.3. Супровід при транспортуванні членами виборчих комісій виборчих
бюлетенів, інших виборчих документів до приміщень територіальних, дільничних
виборчих комісій.
7. Начальнику Мостиського РС ГУ ДСНС України у Львівській області
Ю. Благуті забезпечити проведення планових і позапланових перевірок додержання
та виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки об'єктів,
у яких розміщені приміщення територіальних, дільничних виборчих комісій, а також
приміщення для голосування.
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови
райдержадміністрації

/

М. М. Гандз

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 33» грудня 2016 р.№ 9 ®

Склад
районної робочої групи з підготовки до проведення перших виборів голів
та об'єднаних територіальних громад на території Мостиського району
18 грудня 2016 року
H. Сатурчак - керівник апарату райдержадміністрації
О. Шуп'яна - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
О. Сабат - начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності
та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
Ю. Пачковська - начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації
I. Петрів - головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
В. Андрейко - спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії
з правоохоронними органами райдержадміністрації
Н. Гордій - головний спеціаліст - бухгалтер районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Н. Шикітка - начальник відділу по роботі з персоналом апарату райдержадміністрації
Н. Партика - адміністратор відділу надання адміністративних послуг державний адміністратор
О. Тарнавська - головний спеціаліст районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
М. Луцик - провідний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
Б. Савчин - заступник керівника апарату, начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації
B. Санницький - головний спеціаліст з питань мобілізаційної та оборонної
роботи апарату райдержадміністрації
Н. Куп'як - головний спеціаліст відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату райдержадміністрації
C. Лосічко - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та
фінансового забезпечення фінансового управління райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації
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Н. С. Сатурчак

