
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА   

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

28 вересня 2012 року                                                   № 409 

 

Про координацію заходів щодо 

забезпечення створення умов та сприяння  

проведенню виборів народних  

депутатів України в Дніпровському 

районі міста Києва  

  

         Відповідно до статті 51 Закону України  "Про вибори народних 

депутатів України", постанов Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 року 

№765 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для створення та запровадження системи 

відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі 

під час виборів народних депутатів України у 2012 році", від 08.08.2012 року 

№766 "Про затвердження технічного завдання та конфігурації створення 

системи відеоспостереження", постанов Центральної виборчої комісії від 

19.01.2012 року №5 "Про вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій 

та приміщень для голосування", від 26.01.2012 року №18 "Про вимоги до 

приміщень окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів 

України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем, 

транспортними засобами і засобами зв'язку, оргтехнікою, іншими 

матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть 

закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України", від 

23.08.2012 року №57 "Про порядки надання ефірного часу та друкованих 

площ для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів  

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення 

виборів народних депутатів України", від 27.07.2012 року №128 "Про 

затвердження Вимог до програмно-технічного комплексу інформаційно-

аналітичної системи "Вибори народних депутатів  України" в окружній 

виборчій комісії з виборів народних депутатів України", розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 12.09.2012 року №1597 "Про координацію заходів щодо 

забезпечення створення умов та сприяння проведенню виборів народних 

депутатів України у м. Києві": 



 

1. Утворити робочу групу для забезпечення створення умов та 

сприяння проведенню виборів народних депутатів України у Дніпровському 

районі міста Києва та затвердити її склад згідно додатку №1.  

          2. Затвердити  склад відповідальних осіб для  координації заходів щодо 

забезпечення   створення  умов та сприяння   проведенню   виборів  народних  

депутатів України на звичайних виборчих дільницях, утворених в межах 

Дніпровського району міста Києва, згідно додатку №2. 

3. Структурним підрозділам Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації: 

1)  Забезпечити підготовку повних і достовірних списків виборців та їх 

своєчасне уточнення. 

2) Створити окружним виборчим комісіям відповідні умови для 

реалізації наданих їм повноважень забезпечити необхідними приміщеннями 

відповідно до норм, встановлених чинним законодавством та рішеннями 

Центральної виборчої комісії, сприяти в облаштуванні цих приміщень 

засобами зв'язку, оргтехнікою, інвентарем. 

3)  Відвести спеціальні місця та обладнати  стенди, дошки оголошень у 

людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 

4. Керівникам підприємств, установ та організацій за місцем 

розміщення виборчих дільниць: 

1) Створити дільничним  виборчим комісіям, утворених в межах 

району,  відповідні умови для реалізації наданих їм повноважень забезпечити 

дільничні  виборчі комісії необхідними приміщеннями відповідно до норм, 

встановлених чинним законодавством та рішеннями Центральної виборчої 

комісії, сприяти в облаштуванні цих приміщень засобами зв'язку, 

оргтехнікою, інвентарем. 

2) Провести благоустрій територій біля виборчих дільниць, 

косметичний ремонт приміщень для голосування в разі необхідності. 

3)  Забезпечити безперебійне енергопостачання, постачання тепла та 

подачу води.   

5. Дніпровському РУ ГУ МВС України в місті Києві: 

1).Сприяти в межах компетенції забезпеченню протягом виборчого 

процесу належного громадського порядку з метою створення умов для 

вільного і свідомого волевиявлення громадян. 

          2). Забезпечити охорону приміщень окружних та дільничних виборчих 

комісій, а також охорону виборчих бюлетенів, програмно-апаратних 

комплексів системи  відеоспостереження, відеозапису і трансляції 

зображення, іншої виборчої документації. 

3). Вживати заходи щодо недопущення поширення у будь-якій формі 

матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежної України, зміни 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного 

захоплення державної влади, пропаганду війни, насильництва та 

розпалювання міжетичної, расової, національної, релігійної ворожнечі, 



посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також 

розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про 

партію - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, 

недостовірний або наклепницький характер яких встановлено в судовому 

порядку. 

6. Відділу адміністративно-господарського забезпечення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації сприяти забезпеченню 

окружних та дільничних виборчих комісій транспортними засобами 

відповідно до норм, встановлених Центральною виборчою комісією, а також 

облаштуванню  приміщень виборчих комісій засобами зв'язку, оргтехнікою, 

інвентарем.  

7. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити 

висвітлення через офіційний веб-сайт Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  процес підготовки та проведення виборів.  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов'язків. 
 

 

 

 

 

 

 

Голова                              О.Шевчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Додаток 1 

                 до розпорядження Дніпровської 

       районної в місті Києві державної  

       адміністрації     

       від 28 вересня 2012р. № 409 
 

СКЛАД 
робочої групи щодо забезпечення створення умов та сприяння 

проведенню виборів народних депутатів України у Дніпровському 

районі міста Києва 

 

 

РУДЕНКО 

Анатолій Петрович 

- заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, голова 

робочої групи 

ПАВЛЕНКО 

Анатолій Микитович  

- керівник апарату Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, 

заступник голови робочої групи 

ЗАХАРЧЕНКО 

Оксана Олександрівна 

- начальник організаційного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар робочої 

групи 

БЕЙЛИК 

Вадим Борисович 

-в.о. начальника відділу контролю за 

благоустроєм Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

ГРЕСЬКО 

Любов Іванівна  

- начальник відділу організації діловодства 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

ДЕЙНЕГА 

Ольга Петрівна 

-  заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

ДМИТРІЄВА 

Надія Юріївна 

- начальник відділу ведення державного 

реєстру виборців Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

ІЛЬЄНКО 

Василь Петрович 

- начальник управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

КАМЕНЄВ  

Олег Львович 

- начальник управління з надзвичайних 

ситуацій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

КАРАБАЄВ 

Даніель Таїрович 

- начальник управління охорони здоров'я 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

КОРОТКІХ  

Ганна Анатоліївна  

- заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 



КРАВЧЕНКО 

Сергій Олексійович 

- перший заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

ЛЕВЧЕНКО 

Олексій Іванович 

- начальник відділу адміністративно-

господарського забезпечення Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

МАЗУР 

Ірина Григорівна 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв'язків з громадськістю  

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

МУРЕНКО 

Василь Андрійович 
 

- заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

ОСІНСЬКА 

Лариса Василівна  

- начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності - головний бухгалтер Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

РЕВУЦЬКА 

Олена Степанівна 

- начальник відділу роботи із зверненнями 

громадян Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

СВІНЦІЦЬКИЙ 

Василь Броніславович 

- завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

ЧАЙКА 

Віталій Миколайович 

 

- начальник управління Дніпровського РУ 

ГУ МВС України в місті Києві (за згодою)  

ЧОРНИЙ 

Володимир Олексійович 

- в.о. начальника юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

ШЕВЧЕНКО 

Світлана Василівна 

- начальник відділу інформаційних 

технологій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

ЩИЛОХВОСТ 

Ігор Володимирович  

- начальник Дніпровського районного 

управління ГУ МНС України в місті Києві 

(за згодою)   
 

 

 

 

 

Керівник апарату                                          А.Павленко 

 

 
 


