
чугу|ъськА РАйоннА двРт(АвнА Ад\{щ!стРАщя
хАРк|всько1 оБлАст1
РозпоРяд)1(в,ння

9уц!! хр ?/
[1ро х!д п1дготовки в!дд1лу ведення
,{ерясавного ре€стру виборш|в
апарату районно| державнот
адм|н!страц!! до иерговпх впбор!в
деп1"тат!в м!сцевих рад, с|льських,
селищпцх гол1в в настип1' яка
стосуеться списк!в виборп!в

}{а виконання закон!в }ща!ни "|{ро м|сцев| ьи6ори'', "|{ро .{ер:кавний
реест виборш|в''' постанови 1{енрально! виборяо1 ком1с1]
в1д 07 кв[тня 2015 року )',{! 30 "||ро внесення зм1н до постанови фнщально|
виборзо| ком|с|| в1д 13 с|чття 2011 року 3:[о 6'' та враховук)чи р!тпення колег|!
рйонно'г дер:кавно| адм1н|сщац!] та збор1в адм|н1сщативно-господарського
акттлву району в[д 22 верееня 20|5 року:

1. 8|ддйу охорони здоров'я 9угу!всько! районно| державно| адм|н[сщац!!
([ерез н.м.)' територ|а.лтьному центу соц1ального обс:гщовувантля
(надання соц1альних послуг) 9уц!воько{ рйонно| дерх<авно! адм1н|ощац[|
(Фдроутп 8.й.):

1.1. [1дгоцъати та надати до в[дд1лу ведення ,{ержавного реесщу
вйборц1в апарац районно| державнот адм[н1сщац1| в|домост! про виборц|в
(ос!б) лля склалання попереднього списку виборл]|в, сщок до 30.09.2015.

1.2. 3абезпечтлти подання в|домостей щодо )точнення попереднього
списч виборц1в на звичайнпх виборних д|льницях 9уц|вського району, сщок
до 14.10.2015 .

2. Рекомендувати чуту!ъському районноплу в|дд[лу [оловного управл!ння
{ержавно! м|щац1йно'г с:ужби 9кра!ни в [арк|вськ|й област1 ((ондра:пин 8.1.),
в!дд|лу державно! реесщац1| акт!в цив[льного стану по т{уу|вському району
реесщац1йно| служби {уц|вського м|сьщайонного управл|ння тостиц|! у
{арк|вськ|й област1 (9сенко 1.8.), в1йськов|й чаотин1 А-2467 (Балтора Р.6.),
!{уц!вському м|ськопту суАу в !,арк1вськ1й област| ([уменний 3.1.), с|льським,
селищним голов:1м вжити аналог|чних заход1в у встановлен! сроки'

з. вид]'у ведення .(ержавного рессщу вибофш|в аларату районно!
дерхавно| адм1н!срац|! (.}{окйнук,{.Ф.):

3.1. €класти та передати в|дпов|дн|й д|льнинн1й виборн|й ком|с|] |менн|
запро!пення та попередн! списки виборш|в у одно}{у прим!рнику, срок
до 11.10.2015.
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3.2. [1ровести н2[вчання з кер!вним склалом виборних ком!с1й щодо
порядку ознайомлення виборц|в |з попередн|м списком виборц1в та внесення
зм1н до 5гтонненого списку вибор:]!в на звичайн!й виборн|й д1льниц!.

3.3. €класти та передати в1дпов|дн1й дйьниян[й виборн|й ком1с1! утоннен[
списки виборт{|в, строк до 22.10.2015.

4. |1ро виконання розпорядження органам, за:}наченим у пункгах 1 та 2

даного розпоряджент{'{' 1н9ормувати голову раионно1 дер}кавно1 адм1н1страцп
через оектор конщо.]!|о апарац районно1 дерлсавно! адм|н1сраш|!, сщок
до 01.11.2015.

5. конц)оль за виконанн-']м розпорядження пок.]1асти на кер1вника апарату
районно| дерх<авно| адм1н|сщац1| 1(овцн 1.}0'

|олова районно! дер1кавно1
адм!в1страц!!

,-с---,т}г"-= €.о. коРолк)к


