
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА   

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

13 вересня 2012 року                                                   №390 

 

Про забезпечення зберігання  

програмно-апаратних комплексів 

системи  відеоспостереження, відеозапису 

і трансляції зображення в приміщеннях 

для голосування звичайних виборчих  

дільниць 

  

         Відповідно до Закону України  "Про особливості забезпечення 

відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 

України 28 жовтня 2012 року", з метою встановлення та зберігання 

програмно-апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису і 

трансляції зображення в приміщеннях для голосування звичайних виборчих 

дільниць, визначених постановою Центральної виборчої комісії від 

12.04.2012 року №66 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих 

дільниць на постійній основі", в межах функцій органу місцевого 

самоврядування, на виконання п.10 протоколу засідання Кабінету Міністрів 

України від 29.08.2012 року №66 "Про звернення Центральної виборчої 

комісії стосовно надання окремих доручень Кабінету Міністрів України 

органам виконавчої влади з питань, пов'язаних із впровадженням системи 

відеоспостереження": 

 

1. Визначити заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Руденка А.П. відповідальним за організацію 

встановлення та налагодження програмно - апаратних комплексів на 

звичайних виборчих дільницях, утворених в межах району.  

2. Доручити начальнику відділу адміністративно - господарського 

забезпечення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Левченку О.І. прийняти на відповідальне зберігання програмно-апаратні 

комплекси системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення 

для встановлення в приміщеннях для голосування на звичайних виборчих 

дільницях в кількості виборчих дільниць, утворених в межах району; 



 

3.  Визначити відповідальними особами за організацію встановлення, 

налагодження та збереження програмно - апаратних комплексів на звичайних 

виборчих дільницях, утворених на підприємствах, в установах та 

організаціях керівників цих підприємств, установ та організацій (згідно 

додатку). 

4. Керівникам підприємств, установ та організацій за місцем 

розміщення виборчих дільниць, розташованих на території  Дніпровського 

району міста Києва: 

4.1. Забезпечити облаштування приміщень для голосування 

електричним живленням напругою 220 вольт на відстані не більше 3 метрів 

від місця встановлення програмно-апаратних комплексів. 

4.2. Забезпечити доступ до приміщень, в яких будуть розташовуватися 

звичайні виборчі дільниці, фахівцям монтажних бригад приватного 

акціонерного товариства "Сітронікс інформаційні технології України" для 

встановлення та налагодження програмно-апаратних комплексів, сприяти їм 

у наданні таких послуг. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов'язків. 
 

 

 

 

 

 

 

Голова                              О.Шевчук  
 

 

 

 


