У К Р А Ї Н А
Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
19.09.2012 №78/10

м. Чернівці

Про роботу відділу ведення Державного
реєстру виборців щодо складання та
виготовлення списків виборців для
проведення виборів народних депутатів
України
Заслухавши інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру
виборців Павличенко Л.Е., виконавчий комітет районної у місті ради відзначає,
що відділом виконується робота відповідно до вимог Закону України “Про
Державний реєстр виборців” та нормативних актів Центральної виборчої комісії для
забезпечення складання та виготовлення списків виборців для проведення виборів
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.
Відділом своєчасно та в повному обсязі проведено періодичне поновлення
персональних даних Реєстру - опрацьовано 13167 записів відомостей поновлення за
період з 01 січня 2011 року по 31 серпня 2012 року включно. Надана методична
допомога суб’єктам подання відомостей в ході підготовки паперових та електронних
форм відомостей про виборців для забезпечення достовірної інформації.
Враховуючи вищезазначене, керуючись статтею 41 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Першотравневої
районної у місті Чернівці ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію начальника відділу ведення Державного реєстру виборців
районної у місті ради Павличенко Л.Е. прийняти до відома (додається).
2.Відділу ведення Державного реєстру виборців районної у місті ради
(Павличенко Л.Е.) забезпечити:
2.1. Своєчасне подання та опрацювання відомостей про виборців
відповідно до частини першої статті 41 Закону України “Про вибори народних
депутатів України” та нормативних актів Центральної виборчої комісії для
складання та виготовлення уточненого списку виборців.
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2.2. Виготовлення та передачу у встановлені терміни дільничним
виборчим комісіям попереднього та уточненого списків виборців, іменних
запрошень виборцям, відповідно до вимог Закону України “Про вибори
народних депутатів України” та нормативних актів Центральної виборчої
комісії.
2.3. Інформування виборців, дільничних виборчих комісій району під час
підготовки та проведення виборів народних депутатів України в частині
взаємодії з органами ведення Реєстру щодо уточнення попередніх списків
виборців та забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни
його виборчої адреси.
3. Про хід виконання цього рішення поінформувати виконавчий комітет
районної у місті ради в грудні 2012 року.
4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної у місті ради в мережі
Інтернет.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
ради Ярмисту Н.Д.

Голова ради

В. Мельничук

