
                    Затверджено 
 

                                                               розпорядження голови обласної 
                                                 державної адміністрації 

 
      26.07.2004       № 318 

 
 

План 
заходів у Запорізькій області щодо забезпечення реалізації прав громадян, 
принципів демократичного суспільства, відкритості й прозорості у процесі 

підготовки та проведення виборів Президента України у 2004 році 
 
 

№ 
пп 

Зміст заходу Виконавці 

1 2 3 
 

1. 
 
Організація діяльності обласного 
методичного центру з метою оперативного 
надання політичним партіям, іншим 
суб’єктам виборчого процесу необхідної 
інформації, консультацій із виборчого 
законодавства та іншої практичної допомоги 

 
Заступник голови 
облдержадміністрації  
Стрюк А.І, управління з 
питань внутрішньої 
політики, обласне 
управління юстиції 

 
2. Організація системи оперативного контролю 

і реагування щодо забезпечення неухильного 
додержання посадовими і службовими 
особами органів виконавчої влади під час 
виборчої кампанії вимог законодавства про 
вибори з питань, що належать до їх відання 

Заступник голови,  
керівник апарату 
облдержадміністрації 
Коваленко Г.Ф., голови 
райдержадміністрацій, 
міські голови міст обласного 
значення 

 
3. Сприяння діяльності прес-центрів, 

утворюваних відповідними виборчими 
комісіями для всебічного висвітлення 
процесу організації та проведення виборів, 
результатів соціологічних досліджень, 
заходів з усунення виявлених порушень 
законодавства, оперативного поширення 
інформації 

Заступник голови 
облдержадміністрації  
Стрюк А.І, управління у 
справах преси та інформації 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, ради 
міст обласного значення 
разом з територіальною 
виборчою комісією 

 



 2 
   
1 2 3 
 

4. 
 
Забезпечення разом з правоохоронними 
органами, із залученням громадськості, 
належного порядку в містах та інших 
населених пунктах протягом виборчої 
кампанії з метою створення належних умов 
для вільного волевиявлення громадян під час 
голосування 

 
Заступник голови, 
керівник апарату 
облдержадміністрації 
Коваленко Г.Ф., відділ з 
питань діяльності 
правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної 
роботи апарату 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення, 
правоохоронні органи 
 

5. Організація всебічного сприяння офіційним 
спостерігачам від іноземних держав, 
міжнародних організацій, суб’єктів 
виборчого процесу у здійсненні ними 
повноважень, передбачених виборчим 
законодавством України 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації  
Стрюк А.І., міські голови 
міст обласного значення, 
голови 
райдержадміністрацій 

6. Організація й надання постійної підтримки 
виборчим комісіям у виконанні покладених 
на них завдань, спрямованих на підвищення 
правової культури учасників виборчого 
процесу, зокрема шляхом організації 
лекторів, клубів виборців, інформаційних 
центрів тощо 

Заступник голови,  
керівник апарату 
облдержадміністрації 
Коваленко Г.Ф., заступник 
голови облдержадміністрації 
Стрюк А.І., 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
 
 

Заступник голови,  
керівник апарату обласної 
державної адміністрації                    Г.Ф. Коваленко 


