ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
організації допуску представників засобів масової інформації та
офіційних спостерігачів на спеціальних виборчих дільницях в Донецькій
та Луганській областях під час виборів Президента України
І. Загальні положення
Тимчасовий порядок перебування осіб, які спостерігають на виборах
Президента України в районі здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі — Тимчасовий порядок)
регулює питання допуску (порядку перебування) засобів масової інформації
та офіційних спостерігачів спеціальних виборчих дільниць на виборах
Президента України (далі — спостерігачів), в районі здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
(далі — район проведення операції Об’єднаних сил).
Доступ спостерігачів в районі проведення операції Об’єднаних сил
здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок перебування
в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях, осіб не залучених та військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів та інших осіб, які залучаються
до проведення таких заходів (далі — Інструкція), затвердженої наказом
Командувача Об’єднаних сил від 26.04.2018 року № 26 (зі змінами).
Інші терміни у Тимчасовому порядку вживаються в значеннях,
визначених у Законах України «Про вибори Президента України», «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях», а також Інструкції.
ІІ. Перебування осіб, які спостерігають за виборами в районі
проведення операції Об’єднаних сил
2.1. Спостерігачі не пізніше ніж за 5 діб повідомляють про участь
у спостеріганні за виборами Президента України Об’єднаний центр
цивільного військового співробітництва м. Краматорськ, шляхом надання
заявки в електронному вигляді та на адресу Об’єднаний центр цивільного
військового співробітництва м. Краматорськ cimic_cg@ukr.net.
У повідомленні (листі) про перебування особи, які спостерігають
за виборами, зазначають:
прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), які прибувають до району
проведення операції Об’єднаних сил;
серію та номер паспорта, контактні дані (номер телефону, адрес
електронної пошти);

номер картки акредитації спостерігача в Центральній виборчій комісії
та/або окружній виборчій комісії;
термін перебування та місце в районі проведення операції Об’єднаних
сил.
2.2. Повідомлення подається шляхом заповнення заяви (Додаток
1 до Тимчасового порядку), або надсилання листа у електронному вигляді.
2.3. Пересування в районі проведення операції Об’єднаних сил
спостерігачами
здійснюється
виключно
за місцями,
зазначеними
у повідомленні.
2.4. Під час перебування в районі проведення операції Об’єднаних сил
спостерігачі повинні мати документи, що посвідчують особу та картку
акредитації.
2.5. Спостерігачам в районі проведення операції Об’єднаних сил може
бути відмовлено у відвідуванні у випадках передбачених Законах України
«Про вибори Президента України» та «Про особливості державної політики
із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях».
2.6. Консультативні центри
Консультативні центри створюються з метою:
організації взаємодії з окружними виборчими комісіями, спеціальними
виборчими дільницями та командирами військових частин, на території яких
вини розташовуються, щодо питань інформування представників засобів
масової інформації та офіційних спостерігачів про розташування
та маршрути пересування;
сприяння представникам засобів масової інформації та офіційних
спостерігачів у роз’яснені порядку пересування (маршрутів) та допуску
до спеціальних виборчих дільниць.
Об’єднаний центр ЦВС штабу ОС (м. Краматорськ)
адреса: вул. Олекси Тихого, 10В
контактні номери телефонів:
(050) 102 82 23
(063) 526 96 98
(068) 059 44 36
(095) 682 75 20
відповідальний: Буніна Лариса
Об’єднаний центр ЦВС штабу ОС (м. Маріуполь)
адреса: вул. Харлампієвська, 17/25

контактні номери телефонів:
(096) 496 97 04
(063) 997 86 46
(099) 118 25 23
(097) 898 93 35
відповідальний: Паюк Андрій
Об’єднаний центр ЦВС штабу ОС (м. Сєвєродонецьк)
адреса: пр-кт Центральний, 12
контактні номери телефонів:
(095) 327 17 47
(093) 374 08 43
(096) 001 83 87
відповідальний: Новіцький Андрій

