
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

27.08.2020 року                                     м. Шепетівка                                  № 129-2020 р.  

 

Про внесення змін в розпорядження 

№108-2020 від 09.07.2020 року «Про  

забезпечення  належних умов  та 

сприяння  проведенню місцевих виборів 

25 жовтня 2020 року»  

  

 Відповідно до  ст. 61, 62 Виборчого кодексу України, Закону України "Про місцеві 

вибори", Закону України «Про державний реєстр виборців» та календарного плану 

основних організаційних заходів з підготовки проведення місцевих виборів 25 жовтня 

2020 року, затвердженого Центральною виборчою комісією,   керуючись пунктом 20 

частини 4 статті 42 та частиною 8 статті 59  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою  забезпечення  належних умов  та сприяння  

проведенню місцевих виборів  25 жовтня 2020 року на території м.Шепетівки, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни в додаток 1 розпорядження №108-2020 від 09.07.2020 року «Про  

забезпечення  належних умов  та сприяння  проведенню місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року» та викласти в новій редакції (додається).  

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова      Полодюк М. І. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Додаток 1 

                                                                           до розпорядження міського голови 

                                                                           _________2020 р.  № _____2020р. 

 

Склад комісії 

з питань  забезпечення  належних умов та сприяння  проведенню  місцевих виборів  

25 жовтня 2020 року на території м.Шепетівки 

  Полодюк Михайло Іванович,  міський голова - голова комісії. 

  Вихівський Володимир Броніславович, перший заступник міського голови -  

заступник голови комісії.  

  Рачук Василь Іванович, керуючий справами виконавчого комітету міської ради – 

заступник   голови комісії, відповідальна особа з питань організаційного  та матеріально – 

технічного забезпечення  виборчого процесу в м.Шепетівка.  

  Стасюк Наталія Василівна,  заступник міського голови -  заступник голови комісії, 

відповідальна особа  з питань контролю за  підготовкою приміщень для розташування 

дільничних виборчих комісій на період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 р;  

Колесник Сергій Васильович , начальник відділу ведення   державного реєстру виборців 

міської ради - секретар комісії, відповідальний  за роботу зі списками  виборців відповідно 

до Закону України «Про державний реєстр виборців», за  документаційне  забезпечення 

виборчого процесу та за організацію контролю за виконанням документів органів влади 

вищого рівня з питань реалізації виборчого законодавства на території  Шепетівської 

міської ради. 

Члени комісії: 

Начальник Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, підполковник поліції - 

відповідальна особа  за забезпечення правопорядку під час виборчого процесу та охорону 

приміщень виборчих дільниць (за згодою); 

Верхогляд Михайло Іванович, депутат міської ради - відповідальна особа  за сприяння 

діяльності окружній виборчій комісії; 

Бігдаш Сергій Ростиславович, провідний інженер дільниці мережі доступу 

Хмельницької філії   ПАТ «Укртелеком» - відповідальний  за телефонізацію та за  

забезпечення послугами зв’язку виборчих дільниць (за згодою); 

Драпуля Наталія В’ячеславівна,  начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю - відповідальна особа з питань організації роботи 

інформаційного забезпечення виборчого процесу; 

Горюков Віктор Борисович,  спеціаліст І категорії сектора з питань НС та ЦЗН –

відповідальна особа за здійснення  протипожежного контролю під час виборчого 

процесу(за згодою); 

Мороз Світлана Григорівна, редактор газети «Шепетівський вісник», відповідальна за 

висвітлення  виборчого процесу (за згодою). 

 

 



Остапчук Анатолій Анатолійович, директор АКІ - відповідальний за  забезпечення  

порядку  надання місць для розташування інформаційно-агітаційних малих форм  та  

агітаційних матеріалів у передвиборчий період; 

Рибачук Галина Петрівна, начальник відділу бухгалтерського відділу  виконавчого 

комітету  - відповідальна за передачу виборчим дільницям матеріально – технічних 

цінностей, що знаходяться на балансі виконавчого комітету міської ради. 

Бабась Ганна Іванівна, начальник юридичного відділу – відповідальний  за організацію 

надання юридичних консультацій з питань виборчого  законодавства; 

Гудзик Юрій Андрійович,  начальник управління житлово-комунального господарства – 

відповідальний за роботу комунальних підприємств міста по забезпеченню  виборчого 

процесу комунальними послугами. 

                 

 

 

                 

Перший заступник міського голови     Вихівський В.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


