
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про подання проєкту рішення «Про затвердження міської цільової Програми 
забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення 
перших та чергових місцевих виборів 2020 року» 
 
 

Відповідно до ста.76 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми 

забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення 

перших та чергових місцевих виборів 2020 року (додається)». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А., заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. 
 
 
 
Міський голова  В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

________№ ______  

 
Міська цільова Програма забезпечення протиепідемічних заходів 

під час організації та проведення перших та чергових 
місцевих виборів 2020 року 

 

Мета програми 

 
Метою програми є забезпечення дотримання протиепідемічних заходів 

під час організації та проведення виборів. 
 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), на території 

Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. 

Севастополя (далі - регіони) установлений карантин з 1 серпня до 31 жовтня 

2020 р., продовживши на всій території України дію карантину, встановленого 

постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”та від 20 травня 2020 р. 

№392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2”.  

15 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила постанову №795-IX 

«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Постановою ЦВК 

від 08.08.2020 №160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 

міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських 

голів 25 жовтня 2020 року» призначено на 25 жовтня 2020 року перші вибори 

депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів у Запорізькій міській 

територіальній громаді.  

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 
 

  

Нормативно-правовою базою для виконання програми є: Бюджетний 

Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №846 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641». 

 

Завдання і заходи 

 

Основним завданням програми є створення умов для дотримання 

протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових 

місцевих виборів 2020 року. В ході проведення заходів планується придбати 

дезінфікційні засоби, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для 

температурного скринінгу тощо для передачі територіальним і дільничним 

виборчим комісіям. 

Завдання і заходи визначені у Додатку 1. 

 

Обсяги та джерела фінансування  

 

Фінансування на виконання заходів зазначеної програми здійснюється за 

рахунок коштів загального фонду бюджету міста згідно з додатком 2. 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

 

Реалізація Програми надасть можливість дотримання учасниками 

виборчого процесу протиепідемічних заходів під час організації та проведення 

перших та чергових місцевих виборів. 

Очікуванні результати Програми наведені в додатку 3. 

 

Координація та контроль за ходом виконання програм 

 

Головними розпорядниками бюджетних коштів та виконавцями 

Програми є виконавчий комітет Запорізької міської ради та районні 

адміністрації Запорізької міської ради. Відповідно до статті 22 Бюджетного 

кодексу України вони: 

- забезпечують виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікувальних результатів; 

- здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених 

бюджетних призначень та оцінку ефективності бюджетної програми; 

- забезпечують ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів; 

- забезпечують складання та подання фінансової і бюджетної звітності у 

порядку, встановленому законодавством. 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради та районні адміністрації 

міської ради готують звіт про виконання Програми у встановленому порядку. 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 



Додаток 1 
до міської цільової Програми 
забезпечення протиепідемічних заходів 
під час організації та проведення 
перших та чергових місцевих виборів 
2020 року 

 

Завдання і заходи  
з виконання міської цільової Програми забезпечення протиепідемічних заходів 

під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів 2020 року 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання Найменування заходу 
Головний розпорядник бюджетних 

коштів, виконавці 

Джерела фінансування 
(бюджет міста, 

державний, обласний 
бюджети, інші) 

Обсяг фінансових 
ресурсів на 2020 рік, 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 

Створення умов для 

дотримання 

протиепідемічних 

заходів під час 

організації та 

проведення перших 

та чергових місцевих 

виборів 2020 року 

Придбання 

дезінфікційних 

засобів, засобів 

індивідуального 

захисту, медичних 

виробів для 

температурного 

скринінгу та інших 

товарів 

Виконавчий комітет міської ради Бюджет міста 

(загальний фонд) 
12,648 

Районна адміністрація по 

Дніпровському району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
404,198 

Районна адміністрація по Хортицькому 

району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
330,195 

Районна адміністрація по 

Вознесенівському району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
290,673 

Районна адміністрація по 

Олександрівському району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
197,049 

Районна адміністрація по 

Шевченківському району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
432,089 

Районна адміністрація по Заводському 

району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
177,470 

Районна адміністрація по 

Комунарському району 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 
380,911 

Разом за програмою  2 225,233 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич 



Додаток 2 
до міської цільової Програми 
забезпечення протиепідемічних заходів 
під час організації та проведення 
перших та чергових місцевих виборів 
2020 року 

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  
з виконання міської цільової Програми забезпечення протиепідемічних заходів 

під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів 2020 року 
(найменування міської цільової програми) 

 

 Обсяг фінансування, всього, тис.грн. 
 

1 2 

Бюджет міста 2 225,233 

Державний бюджет  

Обласний бюджет  

Інші джерела*  

Усього 2 225,233 

 

 

Секретар міської ради              Р.О.Пидорич 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
до міської цільової Програми 
забезпечення протиепідемічних заходів 
під час організації та проведення 
перших та чергових місцевих виборів 
2020 року 

 

Очікувані результати 
з виконання міської цільової Програми забезпечення протиепідемічних заходів 

під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів 2020 року 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Значення 

показників 

усього 

1 2 3 4 8 

Створення умов 

для дотримання 

протиепідемічних 

заходів під час 

організації та 

проведення перших 

та чергових 

місцевих виборів 

2020 року 

Кількість територіальних 

виборчих комісій 
Од. 

Виконавчий комітет міської ради 1 
Районна адміністрація по 

Дніпровському району 
1 

Районна адміністрація по Хортицькому 

району 
1 

Районна адміністрація по 

Вознесенівському району 
1 

Районна адміністрація по 

Олександрівському району 
1 

Районна адміністрація по 

Шевченківському району 
1 

Районна адміністрація по Заводському 

району 
1 

Районна адміністрація по 

Комунарському району 
1 

Разом 8 



 
 

  

1 2 3 4 5 

Створення умов 

для дотримання 

протиепідемічних 

заходів під час 

організації та 

проведення перших 

та чергових 

місцевих виборів 

2020 року 

Кількість виборчих 

дільниць 

 Районна адміністрація по 

Дніпровському району 
55 

Районна адміністрація по Хортицькому 

району 
46 

Районна адміністрація по 

Вознесенівському району 
43 

Районна адміністрація по 

Олександрівському району 
27 

Районна адміністрація по 

Шевченківському району 
64 

Районна адміністрація по Заводському 

району 
25 

Районна адміністрація по 

Комунарському району 
53 

Разом 313 
 
 
 

Секретар міської ради             Р.О. Пидорич


