
У КРА ЇН А  
Бурштинська міська рада

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
і

від Л м.Бурштин № &

Про статус приміщення відділу 
ведення Державного реєстру виборців

З метою забезпечення захисту бази даних Державного реєстру виборців від 
несанкціонованого доступу, відповідно до Закону України «Про Державний 
реєстр виборців», на виконання постанови Центральної виборчої комісії від 
20.12.2007р. № 572 «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного 
реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, 
інвеь арем. оргтехнікою».

Надати статус приміщень з обмеженим доступом приміщенням 
відділу ведення Державного реєстру виборців Бурштинської 
міської ради.

2. Затвердити Порядок доступу до приміщень відділу ведення 
Державного реєстру виборців, згідно з додатком.

3. Начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців 
Бурштинської міської ради ( М. Коцур )■ визначити перелік осіб, які 
мають право доступу до приміщень відділу ведення Державного 
реєстру виборців.
Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Д одаток
до розпорядження
міського голови
від 4^. г /  їШЬ 2015р. № І

Порядок 
доступу до приміщень відділу 

ведення Державного реєстру виборців

1. Загальні положення

1.1 Цей порядок розроблено відповідно до Закон України «Про Державний 
реєстр виборців», постанови Центральної виборчої комісії від 
20.12.2007р. № 572 «Про вимоги до приміщень відділів ведення 
Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами 
зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою».

1.2 До робочих приміщень відділу ведення Реєстру застосовуються правила, 
встановлені для приміщень з обмеженим доступом, статус таких 
приміщень встановлюється міською радою.

1.3 Для відділу ведення Реєстру надаються приміщення, розташовані таким 
чином, щоб унеможливити перебування в них сторонніх осіб без 
супроводу відповідальних працівників відділу ведення Реєстру.
Ці приміщення обладнуються дверима з кодовим механічним замком або 
системою розмежування доступу та механічним замком.

1.4 Приміщення, які надаються відділу ведення Реєстру, повинні бути:
- розташовані в одній будівлі;
- обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації;
- об лаштовані одно рубіжною охоронною системою сигналізації.
У разі розміщення на першому поверсі відділу ведення Реєстру на 
вікнах повинні бути встановлені металеві решітки або захисні ролети.

1.5 Перелік осіб, які мають право доступу до цих приміщень, визначається 
керівником відділу ведення Реєстру.

*г *

2. Порядок доступу до приміщень відділу ведення Реєстру виборців.

2.1 Начальник відділу:
- має постійний, вільний доступ до робочих приміщень відділу ведення 

Реєстру;
- визначає перелік осіб, які мають право доступу до приміщень відділу 

ведення Реєстру;
- контролює порядок доступу до приміщень відділу ведення Реєстру 

працівників відділу та інших осіб, які мають право доступу до них;
- особистий прийом громадян проводить не у робочому приміщенні 

відділу;



- зберігає дублікати ключів від дверей робочого приміщення відділу, 
сейфу.

2.2 Працівники відділу:
- у робочий час мають вільний доступ до приміщень, де знаходяться 

їхні робочі місця;
- доступ та перебування працівників відділу в інших приміщеннях 

відділу та в неробочий час здійснюється тільки з дозволу начальника 
відділу.

2.3 Доступ до приміщень відділу без особистого дозволу начальника
відділу, але у супроводі працівника відділу мають:
- голова міської ради;
- заступники голови міської ради;
- секретар міської ради;
- керуюча справами виконавчого комітету міської ради.

2.4 Працівник відділу, який супроводжував осіб, визначених у пункті 2.3 
повідомляє про це начальника відділу у той же день.

2.5 Інші посадові особи міської ради, депутати, представники місцевих 
організацій політичних партій, а також технічні працівники при 
виконанні своїх обов’язків та повноважень можуть перебувати у 
приміщеннях відділу тільки з дозволу начальника відділу та у супроводі 
працівника відділу.

2.6 Прибирання приміщень відділу здійснюється технічними працівниками 
тільки під наглядом працівника відділу.

2.7 При виникненні надзвичайної ситуації чи при службовій необхідності, 
перебування інших осіб в приміщенні відділу може здійснюватися 
виключно з дозволу начальника відділу та у супроводі працівника 
відділу.

2.8 Перебування інших осіб, не вказаних у пп. 2.3 -  пп. 2.7 у приміщеннях 
відділу забороняється.

3. Відповідальність за порушення порядку доступу до приміщень відділу
ведення Державного реєстру виборців

3.1 Начальник, працівники відділу:
- несуть персональну відповідальність за дотриманням порядку 

доступу до робочих приміщень відділу ведення Державного реєстру 
виборців;

- за порушення порядку доступу до приміщень відділу, що призвело до 
несанкціонованого доступу до Державного реєстру виборців, 
встановлюється адміністративна, кримінальна та інша, передбачена 
законодавством, відповідальність.
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Перелік осіб, які мають право доступу 

до приміщень відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради

1. Працівники відділу ведення 
Державного реєстру виборців;

- начальник відділу
- головний спеціаліст

2. Голова міської ради

3. Перший заступник голови 
міської ради

4. Заступник голови 
міської ради

5. Секретар міської ради

6. Керуюча справами виконкому 
міської ради

- Микола Коцур
- Галина Петровська

- Петро Курляк

- Володимир Гулик

- Марія Козар

- Катерина Соронович

Ольга Головашкіна

Інші посадові особи міської ради, депутати, представники громадських 

організацій, політичних партій, а також технічні працівники при виконанні 

своїх обов’язків можуть перебувати у приміщенні відділу лише з дозволу 

начальника відділу та у супроводі працівника відділу.

Начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців міської ради Микола Коцур


