
чугу!вськА РАйо|тнА двРт{АвнА Адм|н|стРАц|я
хАРк!всько1 оБлАст|
РозпоРяд)1(шння

{уц!в х, /3/

|1ро зд!йснення в район! заход!в з

пйготовки | проведепня цозачеРговцх
вшбор|в |1резилента }кра!'ни

3 метото орган1зац1| виконання вимог 3акону 9кра!ни <[1ро вибори

[1резипента !кра'[ни,, щодо сприяння орган!в виконавнот влади та орган!в

";"ц""''' 
самоврядуван1!'{ виборним ком]с!ям у реал|зац!! ними сво}х

повнова>кень у пер|од п1дготовки та проведенн'{ позанергових вибор|в

|1резилента }кра{ни 25 цавня 2014 року' оперативного вир!шення |н:пих

питань у ме)к}х повнова)кснь) визначен!{х чинним законодавством !кра{ни,
*"р1-"й"" статтями 2, 6, 25' 35,39 3акону !кра!ни <|[ро м|сцев| державн|

адм|н|сщац|!>:
1.1атверлити план основних орган1заш|йних заход1в з п|дготовки |

проведення позачергових вибор1в |1резидента }кра|ни 25 щавня 2014 року
(Аоласться).

2. 3асцпникам голови, кер1внику апарац районно! державно!
адм|н1сщац1! !зяти п1д особистий конщоль забезпечення належно] орган|заш1|

п|дготовки та проведенн'1 позачертових вибор[в |{резидента 9ча!ни в район1
в1дпов|дно до розпод!лу обов'язк|в м1ж голово*о районно| державно!
адм1н!сщац!!, його заступниками та кер1вником апарац у ме)к€!х' визначених

чинним законодавством }ща!ни.
3. 3атверлити защ|плення в|дпов|дальних прац|вник!в структурних

п[дрозд|л1в районно{ державно! адм|н|сщац||, кер|вник!в заклад|в, установ |

орган1зац1й району за с|льоькими, селищними радами району з мето!о надан}'{

практияно! допомоги в частин1 матер|ально-техн|чного забезпечення виборних

ком!с!й та реал|заш1| 1х повноважень в пер1ол п|дготовки ! провеленгш

позатергових вибор|в |1резидента 9кра!ни 25 щавня 2014 роч (лодаеться)'

4. в1дпов1дальним прац|вникам районно] дер>кавно| адм|н|сщац!!,

кер|вникам заклад!в, установ ! орган|зац1й району (в|щтов|дно до закр!плення)

р:шом з виконкомами с!пьських, селищних рад провести обстеженвя прим!шень

виборних д|льниць та отану матер|ально-техн|чного забезпечення виборних

ком|с|й, 
''ро результати |нфорплувати голову районнот дерт<авно! адм|н|страш||

нерез орган|зат]|йний в!дд1л апарату районно! дер:кавно| адм|н|сщац|! до 16

кв[тня 2014 року.
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5. !творити районну роботу щутц з координац|! д|яльпост! орган|в
виконавчо] влади, орган|в м|сцевого оамоврядуван1#1 щодо спр1''{ння виборним
кои|с|ям у реал|заш!| ними сво]х повнова>кень в пер!ол п!дготовки ! провеленгтя
позачеРгових вибор1в |{резидента 9кра1ни 25 чаъня 20\4 року (дал1 - районна
робона щупа) та затверАити !1 персона.:тьний склад (додаеться).

6. Районн|й робо.т|й щуп|:
6.1. 3абезпечити створення для вс1х суб'ект|в виборного процесу р!вних

умов 1гнаст1 у виборах, недопуценн'{ п!д час п!дготовки та проведенття вибор1в
буАь-яких прояв|в адм1н!сративного тиску' незаконного втрг{ання у вшборний
пРоцес' а т{1ко}( унемо}с]]ив;1ення використання посадовими особами
службового становища, сл1.жбовик прим!щень, транопорту, засоб|в зв'язку для
п!дщимки окремих катцидат1в на пост |{резидента !кра1ни, парт!й (блок|в) -суб'ект|в виборного процесу' |} уповноватсених представник!в. дов|рених ос|б,
оф1ц|йних споотер|ган!в.

6.2. (творити налехсн1 умови для реал|зац1| щомадянами виборних прав,
в|льного волевиявлення п|д час голосуванн'], у тому нисл! щомадянами з

обмехсеними мот<ливоотями, забезпенивтпи !м, зощема, безпереш.:кодний досцп
до прим|щень виборних ком|о[й та прим|щень для голосуванн']' до !нформац!! з
передвиборно| аг|тац[!.

7. 1(ер[вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дертсавно| адм!н[сщац![
та в|дпов|дальним за виконання захол!в. рекомендувати виконкомам с!льських.
селищних рад !нформувати районну Аержавну адм|н|страц1то про виконання

розпорядження щосереди до 15.00 години, починак)чи з 16 кв|тня 2014 роч, до
дня проведенн'{ вибор1в нерез орган1зац|йний в!дд!л апарац районно|
дер:кавно| адм|н1срац|!.

8.Фрган|зац[йноплу в|дд!лу апарац районно| дерхсазно! адм!н!срац!!
(1{1трифанова !{.[!.) про виконання розпорядт{ення 1нформувати гопову
районнот дер;кавно| адм1н|сщац1! через голову районно! робояо1 щупи
щочетверга до '!0.00 години, почина}очи з 17 кв1тня 2014 року.

9. 1(онтроль за виконанням залилпа.го за ооболо.

[1ерплий засцгпн!|к голов!|
райопно! дер:кавно| адм|н!страц!! вАР)!ш!нов



зАтввРджвно

Розпоряд>кення голови
раионно1 дер)кавно1 адм1н!сщац11

0/э*2гаэ,*и4 ъ /3/

[ш1Ан
осповппх оргав1зац1йпих заход!в

з пцготовки ! проведення позачергових впбор|в {1резидента !|'кра|'нп 25 трав|{я 2014 року

ш]\!
з]п

заходи тсрм|п викопаппя Бйпов!да.пьн! за виконання

1 3 4

1 [1ровести сем1нар-ттараду з с|,тьськитти' оелищпими головами та
секретарями тл1сшсвих рал з питань вивчен11'| законодавства
}кр:п-гп;и спосовно реап!заш!| повноважень м!сшевих ор:ая!в
виконавчот влади ;а ор:ан{в м!сшсво:о самовря_])валня з п!.;:отовки
та проведення позачергових вибор|в |1резидента укра|ни

10 кв!тпя 2014 року Фрган!зац|йний в|дд|л апарату районнот
державно! тщ|в|ощац|!

2. узагапьвити надану с|льськитти, селищними радами району
|пформац|то щодо:
в!.пвслсння м!сць :а о6ладнання с;е::'э!в. дошок о!о.'1ошень у
лто_:п:их м !сшях .|ля розм!щення ма:ер!а:|в перелвиборнот аг|га!1!1:

ви1ь.]'!ення прим!шень. при.]а|них _1ля проведення п1бл!нних
за\од;в передвиборво1 аг|тац||

'{о 04 кв|тня 2014 року орга1.!!зац|йний в|дд|л апарату рйон|{от
державно1 адтг|н|сФац|]

з. 3д1йснити перев|рхи прим|ще}!ь д]]я розм|щег{11я д|льничт1их
виборпих ком|с!й ! д!.'тьвиць дпя проведе1{пя вибор1в (зг!лно з

]1ормативними документа}{и)

,{о 16 кв|тня 2014 року Райовпа робота трупа' в|дпов!дапья|
прац!вники структурних п!дрозд1л|в райопво]
.:еркавно,.г а_тт:!:;!с : раш!|. кер! вн ики заклад!в.

устапов ! оргап!заш1й рмопу (в;дпов;дно до
закр1плсняя), викопкоми о;льських' селищн]!х

рад

4. 3жити заход1в щодо створоння н&пежних умов для зд|йс]1енн'!
ви6орними ком!с|ями тх !!ов!|оважень|

} вст:тновлен1
заководавотвом укра!'{1'
теом]ни
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нада!п!я !1еобх'дн!1х прим;це11ь в]дпов!дно
та !\ о6лат!тування;

над!1вня щ?1нспорт11их засоб1в' засоб]в
апарат|в' обладт{ан1'я' !}]всвтарто'
встацовлсними норм;1ми;

забезпечення засобами т]охе)|(вот безпеки:

1сну!очих 1!орма1'ив1в

зв'язку та те]ефов1]их
оргтехн1ки зг|дно !з

]абе!лсчсння лос:а:ньо:о к! :ьк!с: ю каб!:: .;ля га.мно!о голос) вання

виконкоми с1льських. селищ!1]!х рад;

районна ро6оза група, в1дд|л |вфраструкцр]!
райоп11от дерхав11о'] адм!т1!отрац!т, виконкоми
о|льських, оелип{пих рад;

райовна робота група, сектор цив]льпото
!а\ис !) район но;' деРкавгто1 алм!н!с': раш!|.
виконкоми с|льських! сел]!щ|1их рад'
чуц|вський Рв |'у д(}{[ !крани у
{арк!вськ|й област1;

виконкоми с;льоьких, селипщих рад
5. Б>кити необх!дних заход|в д,тя забезпечепт:я безпероб]йним

енертопостача1111ям виборчих д|ттьниць

11ротягом всього пер|оду
впборчот кампан!]

чу1увський райоп елекщичяих мере)к Ак
<)(арк1вобленерго>

6. вжити пеобх|дпих заход|в для забезпечення пад|йвого та
безпереб!йного функц|онуваЁвя засоб!в зв'язку

11ротятом всього пер1оду
виборчо] ка$1пан!т

чу!утвський центр електри1{пого зв'язку м 2
харк!воько| ф1л|| пАт (укртелеком)

,7, |1ровес'ги |ввептаризац1| малих | великих скриньок ; забезпеченяя
сво' часнот переда!!; 1х виборчим ком!с!ям

.(о 19 кв|тпя 2014 року в!дд|л ф|навсово-гооподароького
забезпечевт1я апарату райопно'' державно'{
адм|н|страц|!

8. €творити на оф|и1йвому веб-сайт| районно1 державно[ адм]тт|страц||

ро;л!л,Бибори пре{иденга укратни.. д.!я ро1ч!шення на ньочу
нормативно1 бази гро вибори та !нфортташ]!. пов'язанот з] стапом
п|дготовки до вибор1в

.(о 01 кв!тня 2014 року [ектор !нформал!йно-комп'}отерпого
забезпевеввя апарату рйонпо] держав!1о!
адм1н!страц!|

9. сприяти о[рилк)дт1е11г11о у громалоько-|пфорплац|й1'й газет|
ч}!}твщини !{рзсная твез_:а'' р!шень лро } !ворення .]!льнични\
ви6огчи\ к,'\|!(!й.1\ скла_]. а !а^ож ::ро тм!ни в 

_гх 
ск.':ал!

||с п!зн!гп як яа щст!й
день п|сля прийняття
в1дттов|дттих р1птень

Районна робоча група

10. Бясити заход1в щодо створет]1'я т{апежт{их умов для роботи в]дц|лу
веденяя дсржавного реестру виборт{1в апарату райоп|{о; дер)кавнот
адпт1н|страц!| стосов!!о пиготовк]! списк|в виборш|в, !менпих
.алрошень |а тх др)к)вання {;абезпенення нео6х;дно|о к!льк!с!ю
паперу. заправко!о картридх1в тощо)

|1ротяготт всього пер|оду
в|!борчот кам11а11|1

в|дд|л веденпя державного реесщу виборш1в
апара!) район но| державно| адм!н|с:раш!1.
в!дд1"ц ф|на1{сово-господарського забезпече!{}тя
а!!ара|}' районнот.1сржавно| алм!н!с: раш!1
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]{о 08 травня
2014 року вклЁоч1]о

в;дд|1 ведення дерхавного реестру ви6ор:1!в

апара !} районнот держовно! а_]м!н!с !ра]1!т
11 забезпечити передану в|дд|лом веденяя державного ре€стру

виборш1в апарату районт{о1 державно; ад[{|н;страц]| попередн!х

слиск1в впборш|в та ;менних запро1пснь д1]!ьничним виборчим
ком|с|'гм звичйвих виборвих д1льниць (вастина 6 статй 31 3акону
укоа]ни (поо впбори президет{та укра1ви))

12. забезпечити подат{ня до в|дд|.]]у ведення .!{ерхавпого ресстру
виборш|в апарату райо1{т1от дер)кавнот ад!6н|страц|| в|домостей,

передбачених части1!о1о пеР111ото статт| 34 3акопу укРа]ви (про
-''<^_-- гт-^"'.-._-. угпя]ь'$

до 14 травпя 2014 року
вкл1очно

суб'скти подаппя в1домостей пер!одич1того

поповлен11я ба!и'да1{их дерхавного ре€стру
виборш!в

[1ротятотт всьото пер|оду
виборчо1 кампан]т

перп]ий засцпник голови райот{но'{ держав!о]
адм|н!ощац|'[' сектор о6оровно!,
моб|л!зац;йно1, ре)кимно-оекрет!{о! роботи та
взасмод|! з правоохоРонним]'{ орта]|ами
апарац районно1 державно| алм |н!с:раш!_г.

РБ (з о6олуговувавня чуц1вського та
[1ечен!зькопорайон!в:! } \1'Ё( ]{'кра[ни в

)0рк|воьк!й о6ласт1, вико}!коми с1льоьких'

селищних рад

1з. Ёжити заход|в |з забезпечення напежного щомадського порядку та

бе1пеки про]я|о\{ ви6орчо|о про!-|ес). } том} чис.1! в _|ень

!олосування :а дн! вс:аяовлсння рез5ль:а:!в вибор|в

|1ротягом всього пер|оду
виборчот кампан!|

заступн!!ки голов|! районнот державвот
адм|11|сФац|т, в|дпов|дапьтт1 прац|впики
с | рукц рн и\ п!лро ;-т!л!в районно| дер)кавнот
адм !н|с1 р.|ц|т. кср!в!! иьи']аклад;в. }с ! ?!яов !

ор! ал;']ац;й району (в|_]пов!_1|!о до закр!п-
лег{11я). вико|{коми с|льських, оелищвшх рад

14. Фргап|зувати роботу з роз'яс{{оння в]!борчого заководавства
укра]{{и серед населенвя п|д вас перебувапня в яаоо:1е}!их пунктах

район) _ 1!] п!дпри.мс ! ва\. в } с !ан0в&\ ; ор: ан |+аш|ях

||ротягом всього пер!о.{у
виборчот кампан|]

Б|дд|л кульцри 1 туриз!!'у райопво] державно|
адм|в|сщаш|{

15. Фргшт|зувати в б16л!отеках, кпубах, !втпих за!.11адах кульцри
!ема!ичя! вис']авки_ !!роведен!|я !н:ших захол!в д!я о1найомлсння

!рома.'1ян з вибоР.1лм 1аконодалс !вом укра'!ни. правами виборц|в.

пооцед\ рою ] о !осування
16. в меж&х. виз|{ачених законодавством укра1ни пов}{оважень,

забезпечити надав1{я пост1йт{о'[ п|дщи\1ки громадським

ор:ан!з:щйч } !!рове_1с'!н! захол!в. спрямованих на п!.]ви!ц(ння

пР€1вовот к)льцри 1насник!в виборно|'о процесу. тд|йснсння

громадсь(ого коптрол1о за орган|зац1ето та проведевг1ям

позачео1ових вибор!в президен !а укра!ни

протягом воього пер|оду
виборчо'| ка!'пан;]

Б|дд|л масових комуя!кац|й апарац рйовно!
дср}(авнот адм!н;с грац;',. виконкоми с; !ьськи\.

селищт{их рад
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17. всеб|чно сприяти д1я".тьвос'г| оф|ц|йпих спостер!гач|в в!д !нозе}'них
дер)кав !\(|х1{ародпих ортав1зац;й! суб'ект!в виборчого процесу у
зд|йсненн; ними 11овноважень, передбачених 3аковом }кра|ни
(про вибори президента }кра!ни> (забезпеяити в раз| необх|лпост|
т1р|{м!тценнями та умовам1! д.'1'! роботи).
{нформувати кер|вцика районнот Робочот фупи про прибуття в

!йон споотер;гач|в та |! плани

|'1ротягом всьоло пер!олу
виборчо| кампан||

в|дд;л масових комун|кац;й апарац рмоннот
лер>кавно| а:м!н!с : рац|1. виконкоми с! пьських.
селицпих рад

18. Фпрацьовуваги зверяепня щомадян 1/крани' податт| до в1д1|лу

ведення державпого ресстру ви6орц|в апарату районно| державнот
адм!н1ст!ац||, про тимчасову зм!ну м|сця голосування без зм1тти

вибоочот адоеси

,{о 19 щавпя 2014 року
вкл1о!1но

Б|дд]л ведеттня Аерхавного ресстру виборш|в
апара !) районно|.1ержавно| алм!н!с : рал!-г

19. 3абезпечити передачу в!дд!лотт веде1шя державного ресотру
ви6орц!в алара!) районн0| -1ержавно| апм!н!с:рац!| уточнени\
списк!в ви6орш!в !|а звичайних виборних л!льнишях в!дпов!дним
д|льнинпим виборвим ком1с|ям (яастина 6 отатт! 34 3акону !/ща|пи
<|{оо вибоои |1резидег{та укра]ви))

до 22 Фавяя 2014 року
вклточно

Б|дд1л ведевття АеРжавяог'о ресстру виборш|в
апэра г 1 рай оп:п о| :ержавнот адм!н!с !рац!т

20 €прия'ги д|льяинним виборчттм ком!о;ям в отрима|11| в!тборчих
бтолетоп|в (за6езпевепг1я трапспортом та охороно|о)

,{о 22 травня 2014 року в;дд;л 1нфраструкт}ри районнот державяо1
адм|н!страц|1, сектор оборов}{о]'
моб|л! ;аш!йно|. режи\|но-секре] нот робо ! и 1а

вза€мод|] з правоохоронними органами
апара г) районнот лер>кавно,.г алм!н!с граш!!.

Рв (з обслуговувавня чугу!вського та
печет{|зького район|в) [1{' \{Б€ }кра!ни в
)(арк|воьк!й област|, викопкоми с|льських,
селицних рад

21 3абезпечити охорону ви6орчих д|льпиць ] прим|ще116, де

розта1]]ова]!] виборв| ком|с!!' а також охорону виборвих бюлетея1в
п|д час отримання 1 травспорування та |нгпо| виборво1

.|окумен!ац;|. ('\орон) грома-1сько!о !|оря!1ку п!д час п!д!о!0вки !

проведев!тя вибор|в

22'25 чавня 20]'4 року €ектор оборовяо!, моб!л|зац!йно|' ре:кимпо-
секРетнот роботи та взаемод|! з

правоохоронними ор!анами аларат) районнот
державво! адм!н|страц|],
Рв (з обслуговувап{{я чуц1ъського та
печет1|зького рйон|в) гу мвс укрыни в
{арк!вськ!й област|'
виконкоми с!льських. сели1цних р?ц



! 2 з 4

22. вхити заход|в щодо недопу!цення розм|щення матер|:1л1в

передвиборяо| аг|тац1;[, пол|тичпо'' рскла!1и, у тому чиол!
пов|домле!1ь 1цо 11ереб|г впборчого процесу' г{а об'ектах культурнот
сг!адщи11и

п|д чао проведсння
передвиборно] аг;тац;'|

в|)]д|л хитлово-комун:|ль]1от о гооподарства та
б} _1!вн и ц ! ва районно] дегжавно1 адм'н!с1 рац!!.
в!,1п!л к1":ьцри ! !]ри{\ц районнотдержавнот
ад т: ! :: !с : рац !'[. сек': ор м!с!о6\дування !

арх]]екг)ри районно] держалнот адм!н;с 1 ра1!|.
виконкоми с|льоьких. оелищних рад

2з- Б!дттов|дпо до отатт| 88 закотту укра''ни <11ро вибори президента
укра|пи) забезпечити прийом виборпо! та !н1по] докуме11тац|| в|д
виборяих ком1с!й

п'сля оф1ц;йного
оприлюдвепня результат|в
вибор|в

Арх|вний в!,!ц|л рмо1{по1 дерхавво|
адм|тт|страц]]

)4. забез11ечити передачу па зберехев|1я вибор.тих скриньок, каб!п для
| олос) вання. печа'ок. ш г]мп!в. ме|одинно| л! ;ерагури. передани\
в|д виборних ком|о|й (частица з стап'1 88 зако|{у укры'ни (про
вибори президет{та укра1ъи))

п;сля прип|!пев|1я

д|яльпост| виборчих
ком]с1й

Биконкоми с!.ттьських' оелищних рад

25. в)кити заход!в щодо проведення роб|т з благоустро1о' п]дтримки
н;ше;{!!ого сан!]арно! о с!ан) га забезпечиги осв{'т.':ення ::риле: ло!
до ви6орчих д1льниць територ||

протягом всього пер|оду
виборчо1 (ампат1|]

Бикотткоми с]льоьких, оелицних рад

26. Б:кити заход!в щодо зв!льпе|{пя в!дведених м!сць в1д

передвиборчих аг1тац!йпих матер|а|Ёв
п|сля 24 годипи 2з травня
2014 року

Бикотп<омц с!льських' селиц1!их рад

(ер!вник апарату районно!
дер?кавно! адм!н!страц1т

штрифапова 40 906

ц

|.к). ковтун



зАтввРджвно

Розпорядження голови

зАкР!плш'ння
в!дпов1дальних прац1вник|в структурних п!дрозд!л!в районно| дерясавно1 адм1н1страц1|, кер{вник!в заклад!в, установ 1

орган!зац|й району за с1льськимп, селшщними радамц району з меток) надання практинно! допомогп в частпн!
матер|ально-техн|чного забезпечеплтя виборних ком|с!й та реал!зац|! 11 повнова2кепь в пер!од п!дготовки 1

проведення позачергових вибор!в !1резидента }кра!ни 25 травня 2014 роьт

район но! лер:кавно| адм] н!страш:1

г/Ё//2"//1|/л4|', /з/

л!
з|п

€!льська, селищна
рада

Адреса виборно! д!льниш1 [1р!звише, 1м'я та по
батьков| заступника

головш районно!
дерисавно!

адм!н!страц!!

|1р|звище, 1м'я та по
батьков!

в|дповйальпих
прац!вник!в районно!
дер?кавно! адм|ш!ст-

рац|!' кер!вник|в
заклад|в, установ !

орган!зац1й району
1 2 3 4 5

1.

вввдвнськА

вул' 1{1рова, 150, смт Бведенка,
9уц|вський р-н, 1арк[вська обл., 63520,
8веденський навтально-виховний
комплекс

ковАльчук в.г. локАйчук д.о.

вул. Радянська, 16, с. 1ернова,
9уц!вський р-н, {арк1вська обл', 63521,
селищна рада (зала зас[дань)

ковАльчук в.г. твАновА о.с.



1 2 з 4 5

вввшнськА

вул. Радянська,251, с' 1ернова'
9уц!вський р-н, {арк|вська обл., 63521,
[ерн!вськи й навчал ьно-ви ховн ий
комплекс

ковА.!ъчук в.г. пРядкА т.Ф.

вул. Радянська, 16, с. 1ернова,
9угу!вський р-н, )(арк1вська обл.' 63521,
селищна рада (зала обряд1в)

ковАльчук в.г. отчвнА1]1ко м.А.

2.

всхАР]вськА

вул. \4иру, 6, смт Ёсхар, 9уц!вський р-н,
|,арк!вська обл.. о3524. булинок
культури

вАРжвтнов ю).к. овчАРов о.А.

вул' }|ен!на, 2, смт Рсхар, 9уц1вський
р-н. |арк!вська обл'. б]524. Бсхар1вська
т!ткола

вАРжвтнов ю'к. Альх]мови!{ о.А.

з.

кочвто|ъкА

вул. )(овтнева, 18, смт 1{онеток,
9угу!воький р-н, |,арк|вська обп. 635 13,
(очетоцька тпкола

ковАльчук в.г. гоРоввнко м.в.

вуп. )1ен|на, 41, смт кочеток, чугу]ъський
р-н, )(арк!вська обл., 63513, }(онетоцька
санаторна :пкола-|нтернат

ковАльчук в.г. мвшд11{вв в.в.

4.

мАлин]вськА

вул. 1нтернац|ональна, 71, смт
\,1алин|вка, 9уфвський р-н, {,арк|вська
обл., 63525, йалин|вська г!мназ|я

вАРжвтнов к).к. лучников м.(].

вул' |[угшк1на, 1, смт \4алин|вка'
9уц!вський р-н, 1арк1вська обл., 63525,
будинок культури

вАРжв]нов ]о.к. чвРвАтюк А.!.



1 2 з 4 5

вул. дзержинського, 120, смт малин|вка,
9уц!вський р-н' {арк|вська обл., 63525,
йалин!вська тпкола

вАРжвтнов 1о.к. 11]ом]н д.в.

5.

новопокРовськА

вул. [агар|на, 32, смт новопокровка,
9уц1вський р_н, {арк!вська обл., 63523,
Ёовопокровський на вчал ьно-виховн и й

комплекс

коРоствльов в.в. м]хАйлвчкот.о.

вул. |[етровського, 14, смт
Ёовопокровка, {угу!вський р-н,
{арк1вська обл., 63 523, будинок
культури

коРоствльов в.в. гвРмАн в.о.

6.

чкАловськА

вул. }1ен!на, 1, смт 9каловське,
9уц!вський р-н, {арк1вська обл., 63544,
будинок культури

коРоствльов в.в. ,.ш{хович-звсРевА
с.о.

вул. )1ен|на, 1, смт 9каловське,
9уц|вський р-н, {арк!вська обл., 63544,
будинок культури

коРоствльов в.в. лвв(шнков.м.

вул. ,г1ен|на, 89 А, с. Ёова [нилиця,
9уц!вський р-н, {арк|вська обл., 63542,
}{овогнилицька тпкола

коРоствльов в.в ссРокуРовА г.о.

7. БАзАл11вськА вул. йиру, 1, с. Базап1|вка, 9уцтвський
р-н, {арк!вська обл.' 63531, Базал|!вська
т1ткола

ковАльчук в.г. ку.]]в11]овА т.в.



1 2 3 4 5
8. ввликоБАБчАнськА вул. пеРемоги' 24, с. Белика

Бабка,9угу!вський рн, )(арк1вська обл.,
635 1 0, Беликобабчанський навчально-
виховний комплекс

вАРжЁтнов {о'к' двмчвнко в.о.

9. волохово-яРськА вул. \4иру' 3, с. Болох!в {р,9угу!ъський
р-н' |арк|вська обл., 63552, 8олохово-
9рський навчально-виховний комппекс

коРоствльов в.в. лисянськии о.с.

10. гРАк!вськА вул. [{еремоги, 12, с. [ракове'
чуц]вський р-н, харк|вська обл., 63542,
[рак|вська тлкола

коРоствльов в.в. т]АнсждА о.с.

пров' |[еремоги, 1, с_пте 3ал1знинне'
9уц!вський р_н, {арк|вська о6л.' 63543,
адм[нбуд|вля елеватора

коРоствльов в.в. кРюковА т.в'

11. зАРожнвнськА пров. 111к|льний, 2, с. 3аро>кне,
({уц|вський 

р-н, {арк|вська обп., 635 1 1 ,

1арожненс ьки й на вчал ьно-виховни й

коп]тплекс

вАРжвтнов к).к. ониш{внко то.в.

12. 1вАн|вськА вул. .[1ен|на, 1 , с. 1ван|вка, т{уц}вський

р-н, )(арк|вська обл., 63551' 1ван1вський
навчально_виховний комплекс

коРоствльов в.в. волосвнкол.м.

13. кАм'янояРузькА вул. \4иру,1А, с. (ам'яна 9руга,
9уц!вський р-н, {арк!вська обл., 635 12,

!(ам'яноярузьки й навч ал ьн о- ви ховн и й

комплеко

ковАльчук в.г. стАРусьов п.л.



1 2 3 4 5
14. коРоБочкинськА майдан 1]]к1льний, 5, с. (оробонкине,

9уц!вський р-н, {,арк|вська обл., 63540'
(оробонкинський н а вч ал ь но- виховн и й

комплекс

ковАльчук в.г. гвРв3 н.м.

майдан 11|к]льний, 1, с. 1(ороботкине,
{уц!вський р-н, 1арк|вська обл., 63540,
с1льська рада

ковАльчук в.г. гуБАРвв в.о.

15. лвБ'язькА вул. '11ен|на, 50, с. !1еб'яже, 9уцтвський
р_н, [арк|вська обл., 63530, будинок
культури

коРоствльов в'в. РяБ1н1}1А ].в.

16. мосьпАн1вськА вул. \4аслова, 1А, с. йосьпанове'
9уц!вський р-н, )(арк|вська обл., 63550,
йосьпан|вський навчал ьно-виховн и й

коп4плекс

вАРжвтнов 1о.к. БуРв'ко т.м.

17. стАРогнили1ъкА вуп. ,т1ен!на, 46, с. €тара [нилиця,
9уц!вський р-н, {арк|воька обл., 63541,
€тарогпилицька тлкола

вАРжвтнов }о'к. гулАив.о.

18. стАРопокРовськА вул. )(овтнева, 52А, с. €тара ||окровка,
(1уц|вський 

р-н, {арк|вська обл.' 63523,
[таропокровська тпкола

ковАльчук в.г. логАчов в.г'

19. к)РчвнктвськА в1л. [|к|льна.8А. с. [Фрненкове.
т{уц!вський р-н, {арк|вська обл., 63532,
1Фриенк|вський м|>ктпк|льний навчально-
виообничий комб!нат

коРоствльов в.в. РяБ1н1нА |.м.

1{ер1вник апарату районно1
дерэкавно! адм1н!страц|!

щ

|.к). ковтун



зАтввРд)1@но

Розпорядхсення голови

пшРсонАльний склАд
райоццо! робочо[ групи з коордцнац!| д!яльцоет! орган!в впконавно| влади,

орган!в м!сцевого самоврядувапця щодо спрцяння виборншм ком!с!ям
у реал1зац!! нпмш сво]1 повноваэкень в пер!од п!дготовки ! проведення

позачергових вцбор|в !1резпдента )['кра!пи 25 травня 2014 року

4.

1. вАРжвтнов
1Фр!й (остянтиновит

2. ковтун
{несса 10р|!вна

3. [[Бульн1к
Флена Басил|вна

БуРвй1ко
|етяна йикола|вна

воло,щко
1рина Басил!вна

пертпий заступник голови районно| державно|
адм1н1сщац||, кер|вник робоно| щупи

кер|вник :1ларату районно| дер)кавнот
адм1н[сщац1|, засц/пник кер1вника робоно!
групи

головний спец|ал1ст орган1зац!йного в|дд|лу
апарац районно| дерхавно| адм|н|срац!{,
секретар робоно| щупи

начаш1ьник ф1нансового управл1ння районно|
дертсавно1 адм|н1сщац!!

нача.'1ьник в|дд|лу )китлово-кощ/н:}льного
господарства та буд!вництва районно|
дерхавно| адм1н!срац1|

нача]1ьник в|дд!лу охорони здоров'я районно!
державно! адм!н|сщац|1

нач(шьник загального в|дд|лу апарац районно1
державно| адм!н|отрац|!

начальник управл!нг:я економ!чного розвитц !

торг1вл1 раионно1 державно1 адм1н1стац11

нач:шьник в!дл1,ц виробништва ! ринк1в
продукц!т росли нни цтва. ! нлсенерно-техн|чного
та !оридичного забезпечення управл!ння
ащопромислового розвитку
державно| адм|н[страц1|

5.

6.

7.

8.

9.

гвРвз
}|аталй йикола|вна

гвРмАн
81ктор|я Флександр1вна

гоРоввнко
йарина Болодимир[вна

гулАй
8асиль 0леко|йович

раионно1 державно1 адм1н1сФац11

а/г&.иац /р1/,/сарц х, |'з/

районно|



10.

11.

12.

кАРпов
Андр1й 1ванович

ковАльчук
Берон|ка 1|еннад[!вна

коРоствльов
Бячеслав 8олодимирович

клсР1н]
[арр! Балер|йовия

кулв1повА
1етяна 8олодимир|вна

кульБА111}{А
Флена Флександр!вна

нача'1ьник 9угу!вського РБ [} .{€Ё( }кра!ни

у {арк|вськ!й област! (за згодото)

районно|заступник голови
адм|н|страц!1

заступник голови
адм1н1сщац11

дер)кавно]

начальник 9уц!вського РБ (з обслугов1ъання
9угу!вського та |[ечен|зького район|в) [}
йБ€ }кра|ни в {арк!вськ|й (за згодото)

начапьник в|дд|лу культури | туризму Районно]
дерхавно! адм1н|страц!|

яач.ш1ьник {уц!вського м|храйонного

управл1ння головного управ'11н|{,1

{ерхсанеп1дслу>кби у [арк1вськ|й област!,

головного державного сан1тарного л1каря

9уц!вського, ||енен!зького, |[1евченк|вського

район1в (за згодото)

зав1дуван секгору оборонно!,

рехимно-секретно| роботи
правоохоронними органами
деРжавно] адм1н1стРацп

нач2шьник управл!нгш пРац; ']а соц!ального
захист) населен}ш] районно| державнот
адм|н1страц||

нанальник в1дд|лу ведення ,{ержавного реесщу
виборш|в апарату районно! лержавно!
адм|н|сщац1!

начапьник в!дд|лу осв|ти районно| дер>кавно|

адм1н1страц!1

зав1дувая сектору шив|льного захисту районно|
державно| адм]я1срац!]

нач'шьник юридичного в!дд!щ апарац

район но| лержавно| алм |н |страш!|

нач€шьник в1дд|лу !нфраструктури районно!
державно1 адм!н!страц1|

14.

15.

]з-

16' лввчвнко
Басиль \4иколайович

районно! дер)кавяо'

моб|л[зац1йно!,
та взасмод!1 з

апарац районно!

\7. )1ися\тськ14и
Флексанщ; €ерг!йовин

логАчов
8олодимир [ригоровин

18.

19. ,ш1хович-3всРсвА
€вгенй 0лександр|вна

20. мвдинцвв

21.

Болодимир 8!кторовин

мог{АховА
Флена 0лег|вна

онищвнко
}Фр1й 8асильовин

22.



24.

26.

2з.

25.

27.

29. стукАлвнко
георг1й 1ванов]{ч

1]-1тРиФАновА
Ёад|я [1ещ|вна

(ер!вник апарату районно!
дерэкавно! адм!н|страц|!

|!!трифанова 40 906

з

нач.цьник в!дд1лу масових комун1кац!й
апарату районно| дер;кавно| адм!н|срац1|

начаш1ьник в!дд!лу ф1нансово-господарського
забезпечення апара':1 районно| лержавно|
алм|н!сщац1|' головний бу'хгалтер

нач.ш1ьник арх|вного в1дд1лу районно]
дер>кавно! адм|н|срац||

начальник 9уц1вського рйону електричних
мереж А( <{арк|вобленерго>> (за згодото)

зав!щван сектору м!стобулування |

арх!:ектури районно| державнот
агм!н !сраш!|. головний арх!':ектор район5

зав1дувач сектору |нформац1йно-
комп'тотерного забезпечення апарац
районно! дерясавно1 адм1н1сщац|!

нач€шьник 9уц!вського центру елекщичного
зв'язку ,ц[р 2 )6рк|всько| ф|л!] 11А|
(укртелеком)) (за згодо}о)

засцпник кер|вника апарату] начальник
орган1зац|йного в|дд!лу апарату районно|
дерхавно| адм|н!страц!|

{1ц
|.к). ковтун

отчвнА1шко
йарина Анатол11вна

[Р!'(о,щко
1етяна Флекс|:вна

сАв]новА
Флена 0лександр|вна

свмвнов
Андр|й Басильовит

стАРусьов
[[етро 1!еон|довиз

28. стРвльник
1етяна Анщ;|!вна

з0.


