
БРОВАРСЬКА МІСЬК .. 
А РАДА І<ИІВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕНня 

Інформація робочої групи обліку виборців про 
rжпадання та уточнеННJI загальних списків виборців 
по М. Бровари на позачергових виборах депутаriв 

зо вересня 2007 року 

Заслухавши інфО~Мацію заСтупника голови робочої групи обліку виборців 
Шестопала В.В. (далІ - робоча група) про СЮJад8ННJI та угочнення загальних 
списків виборців по м. Бровари на позачергових виборах депугаriв Верховної 
Ради України ЗО вересня 2007 року та враховуючи звернеИНJI суб'ЄJCrїв 
виборчого процесу (виборців, спостерігачів, керівників місцевих осередків 
політичних партій) щодо незадовільного стану обліку виборців в Micri Бровари, 
JIКЇ призвели до численних порушень виборчого законодавствІ, в тому числі 
прав громадян на участь у голосуванні на позачергових виборах депугаriв 
Верховної Ради України зо вересня 2007 року, постійних комісій з питань 
Регламенту, дупугатської етики, діяльносri засобів масової інформації, 
ковтроJПO за виконанням рішень міської ради та з питань законноcri та 
правпорядку, керуючись ст. 25, п. 19 ч. 1 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самовридування в Україні, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І. Інформацію заступника голови робочої гp~ обліку ~иборців Бшестопала 
В В eННJI загальних СПИСКІВ виборЦІВ по М. ровари на 
. . про складання та уточи 2007 ку взяти до відома 

Позачергових виборах депутаriв зо вересня ро 
(додається). 

2 оо (голова - керуючий справами ВИКОШ<ОМУ 
. Визнати робо1У роБОЧО1 групи ідділу ввугрiпmьої політики 

дворсьkИЙ' В.П., заступник голови - начальниканию
в та уточненшо загальних 

ПІ б .. ,VI11i1') по склад 
естопал В.В., члени ро оЧОI грJ"--, их виборах депутатів Верховної 

СПИсків виборців по М. Бровари ва позачергов 
РадИ Ухраїни ЗО вересЮІ 2007 року - недостатньОЮ. 

3 . і Антоненку В.О.: . Рекомендувати МІському голов 

.. по веденню Державного реєстру в..иборців 
- забезпечити оргamзaцuo роботи З ву У:краінИ <<Про Дep~.~ ~e~C1p 

. . до вимог ако '. . . 
ПО м. Бровари ВJДПОВ1ДНо " ;. : '" і І:. . 
ВИборців»; :. 
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- притягнуги посадових осіб, винних у неналежному складанні загальних 
списків виборців на позачергових виборах депyrariв Верховної Ради 
Украіни 30 вересня 2007 року, до відповідальності. 

4. Контроль за 
Антоненка в.о. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від «,J, » ~HJ 
N!! ~tf6' -~-".г 

на міського голову 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Депутат Броварської міської ради 

Депугат Броварської міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного . . 
ВІДДІЛу 

Виконуюча обов' язки начальника 
загального відділу, головний . . 
спеЦ1amст 

Голова постійної комісії з питань 
Регламенту,депутатськоїeТJИКИ, 

діяльності засобів масової інформації 
та коmpоJПO за виконанням рішень 

міської ради 

Голова постійної комісії з . 
питань закоШlОСті та правопорядку 

~~~~ ___ Кривонос А.В. 

_--l.~fL-~~vft_~ __ Піддубник С.В. 

, ~ 
с: dlliвep І.Г. 

~_. ~_J-I-(I---/ _ ІІІило Л.М. 

-+-----~-I- Опалько В.Г. 

_----'~~_I_- Михайлов О.М. 



ІНфОРА.аl(ЇR р060чоr z • 
складаНIfR "'а У"'ОЧнен ~Y"" 06Лll(j1 ВlI60Рl(ЇВ "ро 

110 АІ. Бровар" на "оза lfR зazалЬН11Х С""СКЇВ ВlI60Рl(ЇВ 
ЗО черzоВlIХ Вll60pax деIJу",а",їв 

вереСIfR 2007 Р09 

Згідно П.7 постанови КМУ від 18 07 200 . 
виБОрців для складання та УТочнеИНJI сп~сtdв B~ р. ~!! 942 робоЧІ групи ~б~іку 
ніж на п'ятий день з поча'Мn1 вибор борЦІВ УГВОРЮЮТЬСJl не ПІЗНІШе 

• ' •• 'J чого процесу. 

Міська робоча група обліку виборців б 
міського голови від 01.08.2007 року Ха 132 доул~ c~opeHa РОЗП~~JlДЖе~ 

• w - , неІ ВВ1ИПDIИ ПО ОДВ1И осоБІ ВІД 
Броварського Мlськраионного управлїИНJI юcтицu'" " 'оо' . . . - B1ДДUIy реєстраЦІ1 шmв 

ЦИВІЛьного станумв, ВІддшення громадянства паспортної та міграційної СJIy>l<б 
Броварського ГУ МВС України В Київській обласn' ко б 

• 'w • • , мунальних CJIY>I< 
МІСта, В1Иськового КОМІсаРІату управління прат" та СОЦl'аль 

•• .' ., wц& ного захисту 

населення, ~lДД1ЛY м~с:обудування та архітектури, оператори комп'ютерного 
набору. КерІВНИКОМ Ц1ЄІ групи був призначений керуючий справами виконкому 
Дворський В.П. 

6 серIПJJI 2007 року ЦВК провела навчання та надала оновлену версію 
програми "Списки виборців", а 13 - серпня примірник електронної бази даних 
загального СШlску виборців, сформований засобами підсистеми "Списки 
виборців" єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на оптичному 
носії інформації (СD-R-диску) в межах міста Бровари, Через два тижні З ЦВК 
надіслали ще одну версію програми, так .як попередня не давала можливості 
внести в списки осіб, .яким на момент виборів виповнилось 18 років, а також 
мала інші недоліки. Версії програми, а також інші програми (Open ОШсе) були 
встановлені і програма була підготовлена до роботи 22 серIПIJI 2007 року, 

для того, щоб роздрукувати списки за наданою формою з цвк по вYJIИIVIМ 
та будинкам, необхідно було перевести базу в С1р}'К1УРований вигляд, що 
зайняло біля 4 днів, Також виборці, стосовно JIКИX вносились yrочнення та ті, 

, , 
JIIQ Вносились до існуючого списку додатково, не ПРИВ)J3увались програмою до 
дільниць автоматично, а тому довелося робити це в ручному режимі протягом 5 
днів. 

Згідно РОЗПОРЯД)ІсеШIJI ЦВК робоча група обліку ~иборців H~w пізніше ,~ 
вересня виготовляє по два примірника списку виборЦІВ на коЖIUИ виборЧ1И 
дільниці, друк почали 5 вересня, 

РОбочою групою за весь період підгОТОВКИ, списків виборців було 
ОПРацьовано відомості, які нараховуюТЬ 13700 виборЦІВ' .. ' , 'о. оо 
З них 10650 б ' надало відділеВНJI паспортнOl І М1грац1ИНОІ роботи 
Б ви opЦlВ оо '0# б cri 
Роварського мв ГУ мвс України в Киівськш о ла ' 
. А саме' , ' 

4250 ' ОМ8ДЯІІ які зареєструвалися або зМ1НИЛИ М1c~e про~:uшя в 
М Б гр ,'nu« останніх виборів народних депyraТ1В УкраІНИ, 

, ровари ШCJIЯ ~.. , ся 18 років' 
2240 виборців, JII(ИМ на день виборІВ виповнило , 



- 2700 виборців, які опрацьовані по з 
групою в паспортний стіл (дані апит~, що н~ав~ися робочою 
старше); щодо ВСІХ виБОРЦІВ ВІД 1927 р.н. і 

- 1350 громадян, які зняті з реЄстраційно б. 
102 ом ни· го о ЛІКУ по м.Бровари; 

- гр адя на, ЯКІ набули ГPOM8ДJIHcтвo України в 2006 та 2007 
роках. 

З Броварського відділу реєстрації актів цивільного стану було надано 
відомості, стосовно 2600 виборців. 

Зних: 

- 648 змінили прізвище; 
- 1952 .. померли в період після ДНЯ останіх виборів народних депутатів 

УКР81НИ. 

Також були надані відомості про засуджених з установ ДJDI покарання з 
різних областей Украіни - всього 176 громадян. 

Опрацьовано списки, які надавалися Броварським комісаріатом та 
військовими частинами - всього 200 виборців. 

Місцевими засобами масової інформації з IS липня проводилось 
інформування населення міста щодо необхідності перевірки наявності себе в 
списках виборців та уточнення своіх персональних Даних. 3а цей час 
звернулося лише 150 чоловік, з яких 74 були внесені в список. 

Вся інформація, яка надійшла в міську робочу групу обліку виборців була 
опрацьована і введена в програму. 

Загальна кількість виборців становить 73591 особа. 

Заступник керівника . 
робочої групи обліку ви~орц~~ . 
начальник відділу внутрІШНЬОІ поттики 



І h ,J.[.. 
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ІДЕ П УТ А Т 
() КРАДИ 

П:8дд б ')~. ~.I.' ~ н,як ее гі Васшьовuч 
І • • ",л. Ч~Р'D"DInНIl'f6НIl. 44. ml!ll. 044-514-0401 

Міському голові м. Бровари 
Антоненку в.о. 

Відповідно до ст.ст.26,49 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування 
Украіні" , ст .19 Закону України « Про статус депутата місцевих рад» , ст. 18 
еглвменту Броварської міської ради V сlCJIИlWlНЯ пропоную внести на розгляд 
аступної сесії Броварської міської ради питання « Інформація голови 
060чоі групи обліку виборців ДВІРського в.п. про складання та уточнення 
IГ8JJЬHВX списків виборців по м. Бровари на позачергових виборах 
ародних депутатів 30 вереси 2007 р.» 

з повагою, Піддубняк с.в. 

-



ДЕПУТАТБ~~ВАРСЬКОі~СЬКОіРАДИ 
КИІВСЬКОї ОБЛАСТІ 

вих. N!! іl /fl~ , 

Депутатське звернення 

Міському голові 
В.О. АНТОНЕНКУ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Враховуючи значну кількість скарг меппwщів м. Бровари про 
неналежне формування списку виборців, зокрема відсутності в списку, 
неправильності в анкетних даних та про місце проживання, тощо, прошу, 
керуючись ст. 19 Закону України ,,про статус депутатів місцевих рад" 
вЮПQЧИти до порядку денного наступної сесії заслуховування керуючого 
справами Броварського міськвиконкому Дворського ВЛ. та начальника 
відділу виyrpіmньої політики Шестопала В.В. щодо ВИЮІаденого Шlтання. 

3 повагою, 
Деnyrат міської ради, 
Голова постUiRоїдепутатської 
комісії з гуманітарних питань 

"'" 

А.В.Кривонос 



Секретарю ради 
Сапожко І.В. 
голови комиісії з питань 

розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин 
архітектури, будівництва та 
інвестицій 
ПіДДУбняка С.В. 

Звернення 

Прошу запросити на сесію, яка відбудеться 25.10.07 р., при 
розгяді питання " Інформація робочої групи обліку виборців про 
СЮl8ДaшIJl та угочнеlDlJl загальних списків виборців по м. Бровари на 
позачергових виборах депyraтів 30 вересня 2007 року" - голову 
окружної виборчої комісії Кравченко л.я. 

Піддібняк С.В. 
23.10.07 р. 
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