РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 14 червня 2019 року

№ 80

Про підготовку та проведення
позачергових виборів
народних депутатів України 21 липня 2019 року
Відповідно до Указу Президента України від 21 травня 2019 року
№ 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України
та призначення позачергових виборів», керуючись статтями 42, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення
виконання положень Закону України «Про вибори народних депутатів
України», постанови Центральної виборчої комісії від 24 травня 2019 року
№ 899 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та
проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня
2019 року» та враховуючи лист Центральної виборчої комісії від 23 травня
2019 року № 21-28-4311:
1. Утворити міську робочу групу з підготовки та проведення
позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року (далі Робоча група).
2. Затвердити склад Робочої групи згідно з додатком.
3. Головам Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому
рад забезпечити:
1) роботу відділів ведення Державного реєстру виборців у вихідні дні
15, 16, 22, 23, 30 червня, 6, 7, 13, 14, 20, 21 липня 2019 року;
2) підготовку відділами ведення Державного реєстру виборців списків
виборців, іменних запрошень та передачу їх виборчим комісіям у строки та
згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про вибори народних
депутатів України»;
3) інформувати секретаря міської ради А.Табалова про вжиті заходи
до 01, 15 липня 2019 року щодо передачі виборчої документації виборчим
комісіям.
4. Керівникам підприємств, установ, комунальних закладів забезпечити:
1) всебічне сприяння виборчим комісіям щодо реалізації їх повноважень,
зокрема в частині забезпечення матеріально-технічними засобами згідно з
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вимогами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії
від 26 січня 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»
(зі змінами), що підлягають поверненню після припинення повноважень
виборчих комісій;
2) охорону приміщень, збереження виборчих бюлетенів, іншої виборчої
документації.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Людмила Масло 24 03 14

А.РАЙКОВИЧ

Додаток
до розпорядження міського голови
від 14 червня 2019 року № 80
СКЛАД
міської робочої групи з підготовки та проведення позачергових виборів
народних депутатів України 21 липня 2019 року
Голова робочої групи
ТАБАЛОВ
Андрій Олександрович

-

секретар міської ради

Члени міської робочої групи:
БАБАЄВА
Оксана Вікторівна

-

начальник
відділу
інформаційнокомп'ютерного забезпечення

БОНДАРЕНКО
Альвіна Василівна

-

керуючий
справами
комітету міської ради

БОЧКОВА
Любов Тимофіївна

-

начальник фінансового управління

БРЮМ
Олена Миколаївна

-

начальник загального відділу

ВЕРГУН
Олександр Сергійович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

-

начальник відділу з питань внутрішньої
політики

ГОСПОДАРИКОВА
Ольга Павлівна

-

начальник відділу бухгалтерського
обліку – головний бухгалтер

ГУДІМА
Андрій Миколайович

-

т.в.о. начальника Кропивницького
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області

ДЗЮБА
Наталія Євгеніївна

- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

виконавчого
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Продовження додатка
ЖИТНИК
Віктор Петрович

- начальник
управління
транспорту та зв'язку

ЗАБОЛОТНА
Тетяна Михайлівна

- начальник
відділу
лікувальнопрофілактичної допомоги управління
охорони здоров'я

КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

-

начальник
управління
з
питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

КОСТЕНКО
Лариса Давидівна

-

начальник управління освіти

КРИШКО
Олександр Володимирович

-

голова Фортечної районної у місті
Кропивницькому ради

КУЧЕР
Микола Миколайович

-

директор комунального підприємства
«Управління будинками Міської ради
міста Кропивницького»

МАКАРУК
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони здоров'я

МАСЛО
Людмила Яківна

-

начальник управління апарату Міської
ради міста Кропивницького

МОСІН
Олександр Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович

-

старший інспектор відділу превенції
Кропивницького
відділу
поліції
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області

САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

-

т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства

СЕРОПЯН
Євген Олександрович

-

заступник
освіти

начальника

розвитку

управління
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Продовження додатка
СМАГЛЮК
Марина Олександрівна

-

начальник юридичного управління

СУХОПАР
Сергій Анатолійович

-

заступник начальника Кропивницького
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській
області

ФЕДОРОВ
Валерій Петрович

-

начальник міської
Кропивницького

ЦИРФА
Микола Вікторович

-

начальник
відділу
організації
пасажирських
перевезень
та
дорожнього руху управління розвитку
транспорту та зв'язку

ФРОСІНЯК
Руслан Валерійович

-

голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради

Начальник управління апарату
Міської ради міста Кропивницького

дружини

міста

Л.МАСЛО

