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Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Бюджетного кодексу України, Постанови Центральної виборчої комісії
від 04.08.2020 №158 "Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та
заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та інших виборів у період дії
карантину", висновків постійної комісії міської ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, Барська міська
рада ВИРІШИЛА:

1.
Затвердити Програму забезпечення протиепідемічних заходів під час
організації та проведення місцевих виборів на 2020 рік.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з
питань соціально- економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

Секретар ради Подуфалов В.М.

______________

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. _______________
Начальник відділу бухгалтерського
обліку-головний бухгалтер Гаджалова М.Ф. _______________
Начальник відділу з юридичних питань Куций О.В. __________

Затверджено:
рішенням
сесії
8 скликання Барської міської ради
від
.
. 2020 року

Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та
проведення місцевих виборів на 2020 рік.
І. ПАСПОРТ ПРОГАМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ініціатор розроблення програми
Розробник програми
Відповідальний виконавець
Термін реалізації програми
Перелік джерел фінансування, які
беруть участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього

Барська міська рада
Барська міська рада
Барська міська рада
2020 рік
Бюджет
Барської міської ОТГ
50,0 тис. грн.

ІІ. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Виборчий кодекс України від 19.12.2019 №396-IХ (далі Кодекс) визначає
основні засади, законодавчо регулює підготовку та проведення виборчого
процесу в нашій країні, в тому числі і місцеві вибори до обласних, районних,
сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних,
міських голів.
Стаття 28 п.1 Кодексу передбачає, що підготовка організації і проведення
голосування та підрахунок голосів виборців здійснюються на виборчих
дільницях.
Відповідно, стаття 211 п.5 Кодексу визначає, що дільничні виборчі комісії в
межах повноважень, визначених Кодексом, забезпечують організацію підготовки
та проведення місцевих виборів у межах відповідних виборчих дільниць, а п.11
цієї статті зобов’язує органи місцевого самоврядування, їх посадових та
службових осіб створювати належні умови для здійснення виборчими комісіями
їхніх повноважень, зокрема надавати необхідні приміщення для виборчих
комісій, надавати згідно з установленими Центральною виборчою комісією
нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку, обладнання, інвентар,
оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих
комісій.
Також на виконання Постанови КМУ від 14 вересня 2020 року №846 “Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №
641
“Про
встановлення
карантину
та
запровадження
посилених

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2”
необхідно передбачити видатки, пов'язані із здійсненням протиепідемічних
заходів у зв'язку з організацією та проведенням виборів, за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
Стаття 212. п.9 Кодексу надає право міській раді, у період поза виборчим
процесом, забезпечувати діяльність територіальної міської виборчої комісії і,
відповідно, дільничних виборчих комісій щодо виконання їх повноважень, за
рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Програму забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та
проведення місцевих виборів на 2020 рік (далі Програма) розроблено для
забезпечення належного виконання вимог законодавчих актів України, що
регулюють виборчий процес, під час проведення місцевих виборів у поточному
році.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №846 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р.
№641» затверджений Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час
організації та проведення виборів та визначено, що видатки, пов’язані із
здійснення таких заходів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів (в
тому числі за рахунок резервних фондів зазначених бюджетів).
ІІІ. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОГРАМИ
Підставою для розроблення Програми є забезпечення виборчих прав
громадян та запобігання ускладнення епідеміологічної ситуації під час
організації та проведення місцевих виборів.
Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та
проведення місцевих виборів розроблена відповідно до:
- Конституції України;
- Закону України «Про місцеве самоврядування України»
- Бюджетного Кодексу України;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №846 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641».
ІV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма є нормативним документом, який розроблено для забезпечення
належного виконання вимог законодавчих актів України, що регулюють
виборчий процес, під час проведення місцевих виборів у поточному році.
Реалізація Програми передбачає забезпечення виборчих прав громадян та
запобігання ускладнення епідеміологічної ситуації під час організації та
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

V. МЕТА ПРОГРАМИ
У передвиборчий та після виборчий період територіальна міська виборча
комісія, дільничні комісії ведуть діяльність стосовно організації проведення
чергових місцевих виборів, їх матеріального забезпечення, транспорту,
належного обладнання, наявності приміщення відповідно до вимог
законодавства (стаття 62 Кодексу: Місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до
закону здійснюють їх повноваження, забезпечують звичайні виборчі дільниці
належними приміщеннями для організації їх роботи та проведення голосування
відповідно до вимог цього Кодексу та нормативів облаштування таких
приміщень, встановлених Центральною виборчою комісією, а також надають
технічну допомогу в їх облаштуванні) тощо, розглядають звернення, заяви і
скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради
тощо.
Програма розроблена для забезпечення ресурсної підтримки діяльності
територіальної міської та дільничних виборчих комісій на території Барської
міської об’єднаної територіальної громади у передвиборчий та після виборчий
період під час підготовки і проведення чергових місцевих виборів у 2020 році.
Головною метою Програми є забезпечення фінансових та матеріальних
потреб для належного проведення процесу місцевих виборів відповідно до
чинного законодавства.
VІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Основним завданням Програми є своєчасне ресурсне забезпечення потреб
для функціонування виборчих дільниць, а саме:
- забезпечення матеріально-технічними засобами, інвентарем дільничних
комісій у передвиборчий та після виборчий період;
- придбання дезінфікційних засобів, засобів індивідуального захисту,
медичних виробів для температурного скринінгу тощо
- здійсненням протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та
проведенням виборів;
- інформування виборців щодо необхідності дотримання правил безпеки
шляхом здійснення відповідних оголошень (за необхідності), розміщення у
приміщеннях інформаційних матеріалів щодо захисту від вірусних інфекцій,
профілактики інфікування COVID-19 та його поширення;
- оперативне реагування відповідних служб для надання медичної
допомоги в день проведення голосування;
- проведення широкої просвітницької кампанії щодо порядку голосування
виборців у період дії карантину, необхідності дотримання правил безпеки тощо .

VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до
чинного законодавства за рахунок коштів бюджету Барської міської ОТГ, а
також інших джерел не заборонених законодавством України.
З метою реалізації Програми передбачені заходи, що реалізуються протягом
бюджетного періоду та наведені у додатку 1
VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань
виконавцями Програми.
Координацію діяльності щодо виконання програми здійснює виконавчий
комітет міської ради.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми здійснюється у встановленому законом
порядку.
ІХ. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми, надасть можливість Барській міській територіальній
виборчій комісії та дільничним комісіям забезпечити належне проведення
місцевих виборів у поточному році з дотриманням вимог чинного виборчого
законодавства.

Секретар міської ради

В.М. Подуфалов

Додаток 1
до
Програми
забезпечення
протиепідемічних заходів під час
організації та проведення місцевих
виборів на 2020 рік.
Затверджено:
рішенням
сесії
8 скликання Барської міської ради
від
.
. 2020 року

Заходи Програми
забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення
місцевих виборів на 2020 рік.

Назва заходу

Джерело
фінансування

Придбання:
-обладнання для температурного
скринінгу;
-дезинфікуючих
антисептичних
засобів для обробки рук (стійки,
станції, антисептики (дезінфектант
Місцевий
тощо)
бюджет
-засоби індивідуального захисту
(респіратор, захисна маска, захисні
щитки тощо), рукавички тощо
-мийні та дезінфікуючі засоби для
приміщень.
Обсяги фінансування Програми складають

Секретар міської ради

Розрахункова
потреба в коштах,
тис.грн.

50,0

50,0

В.М. Подуфалов

