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Про створення комісії з передачі та приймання виборчих скриньок 
райдержадміністраідії для забезпечення проведення позачергових виборів народних 
депутатів України 21 липня 2019 року

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про вибори народних депутатів України» (із змінами), постанови 
Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 «Про Порядок зберігання 
матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського 
референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і 
проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського 
референдуму», постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 «Про 
затвердження Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих 
скриньок», Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове 
припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», з 
метою організації виконання вимог щодо сприяння органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування виборчій комісії у реалізації ними своїх повноважень у період 
підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 
року та забезпечення своєчасної передачі виборчих скриньок, які знаходяться на зберіганні у 
місцевих органах виконавчої влади, дільничним виборчим комісіям 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити комісію з передачі та приймання виборчих скриньок райдержадміністрації 
для забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 
2019 року (далі -  Комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію, що додається.
3. Комісії видати виборчі скриньки дільничним виборчим комісіям не пізніше як за сім 

днів до дня проведення виборів за актом приймання-передачі встановленого зразка та 
проконтролювати їх вчасне повернення після проведення позачергових виборів народних 
депутатів України 21 липня 2019 року.

4. Комісії скласти акт приймання-передачі виборчих скриньок у трьох примірниках.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
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С К Л А Д
комісії з передачі та приймання виборчих скриньок райдержадміністрації для 

забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня
2019 року

Черняк 
Людмила Василівна

керівник апарату райдержадміністрації, 
голова комісії;

Члени комісії:

Андрущенко 
Тетяна Леонідівна

головний спеціаліст, в.о. начальника архівного 
відділу райдержадміністрації;

С аленко 
Надія Валеріївна

начальник відділу фінансово - господарського 
забезпечення - головний бухгалтер апарату
райдержадміністрації;

Татаринова 
Марина Стефанівна

Лазуренко 
Ольга Миколаївна

головний спеціаліст - бухгалтер відділу 
фінансово - господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації;

начальник відділу організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
<2 № £ 37-

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з передачі та приймання виборчих скриньок райдержадміністрації для 

забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня
2019 року

1. Комісія з передачі та приймання виборчих скриньок райдержадміністрації
(далі - Комісія) є консультативно -  дорадчим органом, що створюється головою 
райдержадміністрації для організації виконання вимог Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» щодо сприяння органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень у період підготовки 
та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та 
забезпечення своєчасної передачі виборчих скриньок, які знаходяться на зберіганні у 
місцевих органах виконавчої влади, дільничним виборчим комісіям.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно -  правовими актами 
міністерств та відомств, зокрема, постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 
2009 року № 171 «Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими 
комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного 
бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, 
народних депутатів України та всеукраїнського референдуму», постановою Центральної 
виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 «Про затвердження Порядку виготовлення, 
обліку використання та зберігання виборчих скриньок», а також цим Положенням.

3. Персональний склад Комісії та зміни до її складу затверджуються розпорядженням 
голови райдержадміністрації. У разі змін у складі комісії або за відсутності осіб, які входять 
до складу комісії у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю чи інших причин, 
особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії. Комісію очолює перший 
заступник голови райдержадміністрації. До складу Комісії залучаються працівники апарату, 
відділів райдержадміністрації за умови обов'язкової участі начальника відділу фінансово- 
господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату райдержадміністрації.

4. Члени Комісії відповідно до покладених на них завдань:
- здійснюють передачу виборчих скриньок у разі проведення виборів або 

референдуму відповідним дільничним комісіям;
- здійснюють прийом виборчих скриньок після завершення виборів або 

референдуму;
- здійснюють облік виборчих скриньок на позабалансовому рахунку.
5. Члени Комісії несуть відповідальність у встановленому законом порядку за:
- своєчасність і дотримання чинного законодавства України;
- правильність і своєчасність оформлення актів приймання-передачі виборчих 

скриньок;
- за внесення в акти приймання-передачі виборчих скриньок неправильних даних 

про фактичні залишки матеріальних цінностей з метою приховання недостач.
6. Комісія має право :
- залучати в установленому порядку для роботи в Комісії спеціалістів структурних 

підрозділів райдержадміністрації за згодою їх керівників;
7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється 

райдержадміністрацією.


