
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 09.02.06 № 40                                                                м.Ужгород

Про забезпечення проведення
в місті демократичних, чесних
і прозорих виборів 2006 року

На виконання Указу Президента України від 23 січня 2006  р.  № 62
“Про  забезпечення  проведення  демократичних,  чесних  і  прозорих
виборів  2006  року”,  розпорядження  голови  облдержадміністрації  від
04.02.06  №  43,  з  метою  забезпечення  проведення  виборів  народних
депутатів України, депутатів місцевих рад, а  також  сільських,  селищних
міських  голів  26  березня  2006  року  у  повній  відповідності  з  вимогами
Конституції та законів України:
1. Управлінням  та  відділам  міської  ради  відповідно  до  повноважень

вжити необхідних заходів для:
− створення  умов  та  сприяння  проведенню  вільних  і  прозорих

виборів,  які  є  важливим  фактором  утвердження  демократії,
політичної толерантності та дальшого сталого розвитку суспільства;

− створення для всіх політичних партій, їх виборчих блоків,  кандидатів
у  депутати  та  на  посаду  міського  голови  рівних  умов  участі  у
виборах,  забезпечення  безумовного  додержання  вимог  законів
щодо  неупередженості  та  рівного  ставлення  органів  місцевого
самоврядування до всіх суб’єктів виборчого процесу;

− недопущення  під  час  підготовки  та  проведення  виборів  будь-яких
проявів  адміністративного  тиску,  втручання  у  процес  здійснення
виборцями  вільного  волевиявлення,  їх  підкупу,  обману,
застосування  засобів  економічної  чи  іншої  дискримінації  щодо
засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та творчих
працівників;

− забезпечення  своєчасного  та  у  повному  обсязі  фінансування
видатків на проведення виборів;

− створення  належних  умов  для  роботи  ЗМІ,  висвітлення  в
установленому порядку процесу підготовки та проведення  виборів,
поширення повної та об’єктивної  інформації  про  політичні  партії,  їх
виборчі  блоки,  кандидатів,  неупередженого  висвітлення  їх
політичної позиції та діяльності;

− недопущення  протиправного  втручання  в  діяльність  виборчих



комісій під час проведення виборів;
− надання  постійної  підтримки  громадським  організаціям  у  їх

зусиллях, спрямованих на підвищення правової  культури виборчого
процесу,  здійснення  громадського  контролю  за  проведенням
виборів;

− створення всім виборчим комісіям відповідних умов для  вирішення
покладених на них завдань;

− створення  належних  умов  для  роботи  офіційних  спостерігачів  від
іноземних держав та міжнародних організацій.

2. Фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.),  відділу  інформаційних
технологій  та  зв’язків  з  громадськістю  (Скубенич  А.І.)  та  відділенню
Державного  казначейства  України  в  м.Ужгороді  (Гибало  Л.В.)
забезпечити  прозорість  використання  бюджетних  коштів  для
проведення виборів.

3. Управлінню  освіти  (Огар  В.І.),  відділу  інформаційних  технологій  та
зв’язків  з  громадськістю  (Скубенич  А.І.)  рекомендувати
Ужгородському  міському  управлінню  юстиції  (Лизанець  О.В.)
забезпечити  згідно  з  виборчим  законодавством  вжити  необхідних
заходів  по  інформуванню  з  питань  застосування  виборчого
законодавства  та  підвищення  політичної  культури,  проведення  у
навчальних  закладах  лекцій,  семінарів  з  питань  роз’яснення
виборчого законодавства України.

4. Управлінню у справах культури,спорту,сім’ї  та  молоді  (Фленько  В.Ю.)
організувати  в  закладах  культури  тематичні  виставки,  лекторії,
проведення  інших  заходів  для  ознайомлення  громадян  із  виборчим
законодавством.

5. Рекомендувати  Ужгородському  міському  відділу  управління  МВС  в
Закарпатській області (Довбиш С.М.):
− забезпечувати протягом виборчого процесу належний громадський

порядок  з  метою  створення  умов  для  вільного  і  свідомого
волевиявлення громадян;

− вжити  заходів  щодо  недопущення  поширення  під  час
передвиборної  агітації  у  будь-якій  формі  закликів  до  ліквідації
незалежності  України,  зміни  конституційного  ладу  насильницьким
шляхом,  порушення  суверенітету  та  територіальної  цілісності
держави,  підриву  її  безпеки,  незаконного  захоплення  державної
влади,  пропаганди  війни,  насильства,  розпалювання  міжетнічної,
расової,  релігійної  та  іншої  ворожнечі,  посягання  на  права  і
свободи  людини,  здоров’я  населення,  а  також  матеріалів,  що
містять такі  заклики,  наклепницьку  інформацію  про  політичні  партії,
їх лідерів, виборчі блоки, кандидатів.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


