
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
12.10.2015           №623 

 

 

Про організаційно-правові заходи  

для проведення чергових виборів  

депутатів Київської міської ради  

та Київського міського голови  

25 жовтня 2015 року в Солом’янському 

районі міста Києва 

 

Відповідно до вимог статті 60, статті 73, статті 76, статті 77, статті 82 

Закону України „Про місцеві вибори”, постанови Верховної Ради України      

від 17.07.2015 № 645-VІІІ „Про призначення чергових виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році”, постанови 

Центральної виборчої комісії України від 10.08.2015 № 161 „Про нормативні 

вимоги до приміщень територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, 

міських голів та старост сіл, селищ і приміщень для голосування, перелік                    

та норми забезпечення цих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, 

обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, 

види робіт і послуг, які територіальні виборчі комісії можуть закуповувати за 

рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова 

субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого 

бюджету, виділених на підготовку і проведення місцевих виборів“ та з метою 

проведення організаційно-правових заходів для проведення чергових виборів 

депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня    

2015 року в Солом’янському районі міста Києва: 

 

1. Затвердити склад оперативної групи з організаційних питань                                                            

щодо взаємодії з Солом’янською районною у місті Києві виборчою комісією       

та дільничними виборчими комісіями в день чергових виборів депутатів 

Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року, 

визначити приміщення для роботи членів цієї групи згідно з додатком 1. 

2. Затвердити графік роботи робочих груп у складі працівників 

структурних підрозділів Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації для сприяння діяльності з Солом’янською районною у місті Києві 
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виборчою комісією та дільничними виборчими комісіями на чергових виборах 

депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня      

2015 року згідно з додатком 2. 

 

3. Затвердити склад районної робочої групи зі сприяння здійсненню своїх 

повноважень офіційними спостерігачами від іноземних держав                                                            

та міжнародних організацій під час проведення депутатів Київської міської 

ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року згідно з додатком 3. 

 

4. Затвердити план організаційно-правових заходів для проведення 

чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського 

голови 25 жовтня 2015 року в Солом’янському районі міста Києва на період         

з 23 по 26 жовтня 2015 року згідно з додатком 4. 

 

5. Відповідно до статті 107 КзпП України працівникам структурних 

підрозділів Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, які є 

членами оперативної та робочих груп для сприяння діяльності територіальної              

і дільничних виборчих комісій на чергових виборах депутатів Київської міської 

ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року (згідно з додатками), 

надати день відпочинку в зручний для них час. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови, заступника голови та керівника апарату Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова          М. Шкуро 
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Додаток 1  

до розпорядження 

Солом’янської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

12.10.2015№ 623 

 
Склад оперативної групи 

з організаційних питань щодо взаємодії з Солом’янською районною  

у місті Києві виборчою комісією та дільничними виборчими комісіями  

в день чергових виборів депутатів Київської міської ради  

та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року  

 

Місце розташування: просп. Повітрофлотський, 41 

 
Голова оперативної групи: 

 

Бялковський Володимир Вікторович, т. 207-09-02, моб. 050-311-27-36,  каб. 235 

 
Заступники голови оперативної групи: 

 

Максимова Олена Ігорівна, т. 207-09-05, моб. 050-310-23-08,  каб. 453-а 
 

Матюхін Валентин Олексійович, т. 248-49-84, моб. 050-544-91-29,  

 моб.  097-347-33-77, каб. 223 

 
Член оперативної групи: 

 

Шатохіна Валентина Володимирівна, т. 246-33-86, моб. 096-480-96-05,  каб. 206 

 
Уповноважені по транспорту: 

 

Пардус Анатолій Тадеушович, т. 207-09-63, моб. 096-309-25-31,  каб. 333 
 

Гречко Володимир Іванович, т. 207-09-63, моб. 096-110-55-55,  каб. 318 
 

Хоменко Володимир Єгорович, т. 207-09-72, моб. 050-257-17-43,  каб. 335 

 

Уповноважені по телефонному зв’язку та роботі комп’ютерної техніки: 
 

Бурдейн Дмитро Борисович, т. 207-09-18,  моб. 050-723-41-74,  каб. 208 
 

Давиденко Володимир Анатолійович т. 207-09-68, моб. 050-963-79-48, каб. 441 
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Уповноважені з господарських питань: 
 

Кириченко Василь Іванович, т. 245-45-40, моб. 097-642-37-75,  каб. 451 
 

Ковтик Володимир Орестович, т. т. 245-45-40, моб. 067-771-96-73,  каб. 451 
 

Діденко Юрій Васильович, т. т. 245-45-40, моб. 067-988-32-89, каб. 451 

 
Уповноважені з юридичних питань: 

 

Стасюк Алла Вікторівна, т. 207-09-23, моб. 097-310-85-19,  каб. 216 
 

Єрко Наталія Петрівна, т. 207-09-23, моб. 096-505-15-65,  каб. 216 
 

Подолян Олена Станіславівна т. 207-09-23, моб. 096-239-26-59,  каб. 216 

 
Уповноважені з питань охорони громадського порядку: 

 

Липовий Віталій Петрович т. моб. 098-436-65-75,  каб. 261 
 

Харченко Петро Васильович, т. 207-09-86, моб. 096-021-21-67,  каб. 261 
 

Некоз Сергій Васильович  т. 207-09-86, моб. 067-285-74-19,  каб. 261 
 

Нікітін Олег Ігоревич т. 207-09-86, моб. 097-243-19-84,  каб. 261 

 
Уповноважені з оперативного реагування на надзвичайні ситуації,  

скарги та звернення мешканців Солом’янського району м. Києва: 
 

Андріянов Ігор Олександрович т. 207-39-39, моб. 093-812-06-09, каб. 303 
 

Ткач Анатолій Григорович, т. 207-09-94, моб. 067-466-25-36,  каб. 363 
 

Дядюша Руслан Юрійович, 207-39-39, моб. 067-321-96-38, каб. 303 
 

Смаровоз Ігор Олександрович, т. 207-39-39, моб. 067-444-42-98, каб. 303 
 

Думенко Наталія Дмитрівна, т. 207-09-21, моб. 067-659-19-41,  каб. 326 
 

Устенко Юлія Станіславівна  т. 207-09-21, моб. 097-606-02-02,  каб. 324 

 
Аналітична група: 

 

Матюхін Валентин Олексійович, т. 248-49-84, моб. 050-544-91-29,  

 моб.  097-347-33-77, каб. 223 
 

Шатохіна Валентина Володимирівна, т. 246-33-86, моб. 096-480-96-05,  каб. 206 
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Пащенко Олександра Костянтинівна, т. 207-09-18,  каб. 208 
 

Кобенко Дар’я Костянтинівна, т. 207-09-18,  каб. 208 
 

Бурдейн Дмитро Борисович, т. 207-09-18, моб. 050–723-41-74,  каб. 208 
 

Лук’янов Віталій Анатолійович, т. 207-09-18,  каб. 208 
 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату       В. Матюхін 
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Додаток 2  

до розпорядження 

Солом’янської районної 

в місті Києві державної  

адміністрації 

12.10.2015 № 623 
 

 

Графік 
роботи робочих груп у складі працівників структурних підрозділів 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  

для сприяння діяльності з Солом’янською районною у місті Києві виборчою 

комісією та дільничними виборчими комісіями на чергових виборах депутатів 

Київської міської ради та Київського міського голови 

25 жовтня 2015 року  

 
Номери виборчих дільниць: каб. 213,  т.249-46-38 
  

800910 – 800922 з 7.00  до  15.30 

  

 Протас 

Олександр Валерійович 

  

Бялковський  з 15.30 до отримання відомостей  

Володимир Вікторович, про здачу протоколу 

перший заступник Сидорчук 

Андрій Юрійович голови адміністрації 

 
  

Номери виборчих дільниць: каб. 217,  т.207-09-13  
  

800839 – 800841, з 7.00  до  15.30 

800847 – 800848, 
Гапей 

Олена Валеріївна 
800867 – 800868, 

800872 

 
 

  

Максимова з 15.30 до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації  

 Лещинський 
 Георгій Мерабович 
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Номери виборчих дільниць: каб. 250,  т. 207-09-07 
  

800828 - 800836,  з 7.00  до  15.30 

800838, 
Біленька 

Ірина Володимирівна 
800950 - 800951, 

801086 

  

Бялковський  з 15.30 до отримання відомостей  

Володимир Вікторович, про здачу протоколу 

перший заступник   

голови адміністрації Римар-Щербина 

 Оксана Володимирівна 
  

 Гавлович 

 Володимир Іванович 

  
 

Номери виборчих дільниць: каб. 254,  т. 207-09-52 

  

800876 – 800880, з 7.00  до  15.30 

800883, 
Сусло 

Тетяна Вікторівна 
800904 – 800908 

 
  

Бялковський  з 15.30  до отримання відомостей  

Володимир Вікторович, про здачу протоколу 

перший заступник   

голови адміністрації Садченко 
 

Любов Василівна 
  

 Лукомська 

 Галина Павлівна 

 
 

Номери виборчих дільниць: каб. 255,  т.207-09-53  
  

800837,  800857,  з 7.00  до  15.30 

800881 - 800882, 
Кучумова 

Лариса Хакимівна 
800886 - 800888, 

800890 - 800891, 

800956 
 

  

Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації Сулима 

Оксана Анатоліївна  
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Номери виборчих дільниць: каб. 256,  т.207-09-55  
  

800865,    з 7.00  до  15.30 

800873,  800874,   

800884,  800885, Лещенко  

800889,  800949, Олена Василівна 

800955,  800957,  

800958     

  

Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації 

Горова 

Ольга Борисівна 
 
 

 

 

Номери виборчих дільниць: каб. 260,  т. 248-50-01 

  

800850,  800851, з 7.00  до  15.30 

800869  - 800871, 

Кострубіцька 

Лідія Іванівна 
800935 - 800938, 

800943 
 

 

  

Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації 

Ситник 

Катерина Олександрівна 

 

 

  

 

Номери виборчих дільниць: каб. 264,  т. 207-09-15 

  

800892 – 800898,  з 7.00  до  15.30 

800952 – 800954 
Слончак 

Алла Вікторівна 
 

 

  

Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації 

Краєвська 

Ірина Володимирівна 
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Номери виборчих дільниць: каб. 268,  т.207-09-10 

  

800909, з 7.00  до  15.30 

800923 – 800930 
Степанченко 

Наталія Анатоліївна 
 

 

 
Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації 

Баришевський  

Андрій Миколайович 
 

 
  

 

 

Номери виборчих дільниць: каб. 271,  т.207-09-93 

  

800931 – 800934, з 7.00  до  15.30 

800939 – 800942, Тинна 

Світлана Петрівна 
 

Фіщук 

Марина Олександрівна 

800944 

 

  

Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації Волков 

Сергій Аркадійович  
 

 

 

Номери виборчих дільниць: каб. 277,  т.207-39-33  
  

800842 – 800846, з 7.00  до  15.30 

800849, 
Шевчук 

Антоніна Віталіївна 
800852 – 800855 

 
  

Матюхін з 15.30  до отримання відомостей  

Валентин Олексійович,  про здачу протоколу 

виконуючий обов’язки 
Чавичалова  

Любов Миколаївна  
керівника апарату адміністрації 
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Номери виборчих дільниць: каб. 279,  т.207-39-34 
  

800899 - 800903, з 7.00  до  15.30 

800945 - 800948 
Козубенко 

Тетяна Миколаївна 
 

 
  

Максимова з 15.30  до отримання відомостей  

Олена Ігорівна, про здачу протоколу 

заступник голови адміністрації  

 Соколова 
 Ірина Іллівна 
  

 Яворська 
 Оксана Петрівна 

 

 

Номери виборчих дільниць: каб. 281,  т. 207-39-30 
  

800856, з 7.00  до  15.30 

800858 – 800864, 
Рудуха 

Ольга Дмитрівна 
800866,  800875 

 
  

Матюхін з 15.30  до отримання відомостей  

Валентин Олексійович, про здачу протоколу 

виконуючий обов’язки 
Данилюк 

Олена Іванівна 
керівника апарату адміністрації 
 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату       В. Матюхін 
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Додаток 3  

до розпорядження 

Солом’янської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

12.10.2015№ 623 

 

Склад 

районної робочої групи зі сприяння здійсненню своїх повноважень офіційними 

спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій  

під час проведення чергових виборів депутатів Київської міської ради  

та Київського міського голови 

25 жовтня 2015 року  
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада 

1.  
Кулікова 

Тетяна Вікторівна 

начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

2.  
Сольська  

Алла Петрівна 

головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків  

з громадськістю Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

3.  
Степанова 

Валентина Петрівна 

головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків  

з громадськістю Солом’янської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

 

Місце розташування робочої групи: просп. Повітрофлотський, 41, каб. 423 

 

Контактний телефон: 207-09-89 
 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату       В. Матюхін 
 

 

 



Додаток 4  

до розпорядження 

Солом’янської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

12.10.2015№ 623 

 

План організаційно-правових заходів для проведення 

чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року  

в Солом’янському районі міста Києва на період з 23 по 26 жовтня 2015 року 

 

№№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  
 

Організувати чергування працівників 

районного управління внутрішніх 

справ за місцем розташування 

Солом’янської районної у місті Києві 

виборчої комісії (просп. Перемоги, 37, 

корпус 32) 

  15.10.2015 -  

26.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної          

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

сектор взаємодії з правоохоронними органами та             

з питань запобігання і виявлення корупції           

(Харченко П.В.), Солом’янське РУ ГУ МВС України     

в м. Києві (Горбачук В.Б.) 

2.  

Забезпечити охорону виборчих 

бюлетенів, іншої виборчої 

документації на відповідних 

маршрутах їх доставки та в місцях                        

їх зберігання на виборчих дільницях 

  22.10.2015 -  

26.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної         

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

сектор взаємодії з правоохоронними органами та            

з питань запобігання і виявлення корупції            

(Харченко П.В.), Солом’янське РУ ГУ МВС України      

в м. Києві (Горбачук В.Б.) 
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3.  

Забезпечити зняття розміщених на 

території Солом’янського району   

міста Києва агітаційних матеріалів 

кандидатів у депутати Київської 

міської ради та на посаду Київського 

міського голови 

з 24.00 

години 

23.10.2014 

перший заступник голови Солом’янської районної        

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

управління житлово-комунального господарства 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Андріянов І.О.), КП „Керуюча компанія    

з обслуговування житлового фонду Солом’янського 

району м. Києва” Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Радик В.І.), комунальне 

підприємство „ШЕУ Солом’янського району            

міста Києва” (Леган І.Р.), комунальне підприємство     

по утриманню зелених насаджень Солом’янського 

району міста Києва (Мальований А.М.) 

4.  

Забезпечити контроль за виконанням 

вимог законодавства щодо зняття 

виборчих матеріалів, які розміщені на 

території Солом’янського району міста 

Києва 

24.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної         

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

відділу контролю за благоустроєм Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації             

(Бабій П.М.), управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Андріянов І.О.), КП „Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва” Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації      

(Радик В.І.), комунальне підприємство „ШЕУ 

Солом’янського району міста Києва” (Леган І.Р.), 

комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Солом’янського району міста Києва 

(Мальований А.М.) 
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5.  

Здійснити контроль за належним 

матеріально-технічним забезпеченням 

Солом’янської районної у місті Києві 

виборчої комісії 

25.10.2015 

виконуючий обов’язки керівника апарату 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Матюхін В.О., відділ адміністративно-

господарського забезпечення Солом’янської районної   

в місті Києві державної адміністрації (Кириченко В.І.) 

6.  

Забезпечити членів оперативної та 

робочих груп приміщеннями з 

належним освітленням, необхідними 

технічними засобами та канцелярським 

приладдям 

25.10.2015 

виконуючий обов’язки керівника апарату 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Матюхін В.О., відділ адміністративно-

господарського забезпечення Солом’янської районної   

в місті Києві державної адміністрації (Кириченко В.І.) 

7.  

Забезпечити телекомунікаційний 

зв’язок для передачі інформації з 

питань проведення чергових виборів 

депутатів Київської міської ради та 

Київського міського голови 25 жовтня 

2015 року до Солом’янської районної у 

місті Києві виборчої комісії відповідно 

до постанови Центральної виборчої 

комісії України від 09.09.2015 № 239 

„Про Порядок надання Центральній 

виборчій комісії інформації щодо 

підготовки та проведення місцевих 

виборів” 

25.10.2015 

виконуючий обов’язки керівника апарату 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Матюхін В.О., відділ інформаційних 

технологій Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Бурдейн Д.Б.) 
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8.  

Забезпечити контроль щодо щодо 

виділення дільничним виборчим 

комісіям транспортних засобів      

згідно із встановленими Центральною 

виборчою комісією нормами 

  25.10.2015 -  

26.10.2015 

виконуючий обов’язки керівника апарату 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Матюхін В.О., управління будівництва 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Пардус А.Т.), Солом’янська районна                   

у місті Києві виборча комісія (Білан І.В.) 

9.  

Забезпечити контроль за станом 

техногенної та пожежної безпеки в 

приміщенні Солом’янської районної у 

місті Києві виборчої комісії та 

приміщеннях дільничних виборчих 

комісій і прилеглих до них територій 

  25.10.2015 -  

26.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної         

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

відділ з питань надзвичайних ситуацій Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (Ткач 

А.Г.), Солом’янське районне управління Головного 

управління ДСНС України у м. Києві (Дядюша Ю.Р.) 

10.  

Забезпечити оперативне реагування 

щодо ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру                       

на території Солом’янського району                      

міста Києва 

  25.10.2015 -  

26.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної         

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

відділ з питань надзвичайних ситуацій Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації        

(Ткач А.Г.) 

11.  

Забезпечити охорону громадського 

порядку на виборчих дільницях та в 

Солом’янському районі міста Києва 

  25.10.2015 -  

26.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної          

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

сектор взаємодії з правоохоронними органами та            

з питань запобігання і виявлення корупції            

(Харченко П.В.), Солом’янське РУ ГУ МВС України     

в м. Києві (Горбачук В.Б.) 
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12.  

Забезпечити чергування працівників 

районного управління внутрішніх 

справ біля приміщення Солом’янської 

районної у місті Києві виборчої комісії              

(просп. Перемоги, 37, корпус 32) під 

час доставки пакетів з протоколами 

дільничних виборчих комісій, пакетів   

з виборчими бюлетенями, іншої 

виборчої документації 

  25.10.2015 -  

26.10.2015 

перший заступник голови Солом’янської районної          

в місті Києві державної адміністрації Бялковський В.В., 

сектор взаємодії з правоохоронними органами та            

з питань запобігання і виявлення корупції          

(Харченко П.В.), Солом’янське РУ ГУ МВС України     

в м. Києві (Горбачук В.Б.) 

13.  

Забезпечити необхідний режим    

роботи, чергування відповідальних 

працівників, освітлення, належний 

стан енерго- та водозабезпечення, 

пожежної безпеки у приміщеннях,       

де розміщуються виборчі дільниці 

  25.10.2015 -  

26.10.2015 

керівники підприємств, установ, організацій 

Солом’янського району міста Києва, в приміщеннях 

яких розміщуються виборчі дільниці 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату            В. Матюхін 
 

 


