
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

23 жовтня 2018 року № 301 

 

Про затвердження Програми  

технічного забезпечення відділу ведення  

Державного реєстру виборців  

апарату районної державної адміністрації 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх 

виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи листи 

голови Пирятинської районної державної адміністрації О.Є. Кучі від 03.10.2018 

№ 01-44/541, від 18.10.2018 № 01-44/568, висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму технічного забезпечення відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (далі – 

Програма), що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації 

(Ярмоленко Ю.В.) та фінансове управління Пирятинської міської ради              

(Кеда С.О.) в частині передачі трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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1.Вступ 

 Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована 

інформаційно-телекомунікаційна система (далі — АІТС ДРВ), призначена для: 

1) ведення обліку виборців; 

2) надання відомостей Реєстру в порядку здійснення виборцями 

публічного контролю за веденням Реєстру; 

3) надання відомостей Реєстру державним органам в порядку 

використання Реєстру, передбаченого чинним законодавством; 

4) складання списків виборців для проведення виборів Президента 

України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, 

всеукраїнських та місцевих референдумів; 

5) формування та виготовлення іменних запрошень виборцям; 

6) формування та обліку виборчих округів та виборчих дільниць, які 

існують на постійній основі. 

 Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації відповідно до законодавства забезпечує у разі 

призначення виборів різних рівнів чи референдумів складання, уточнення та 

виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму; 

виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми.  

 Виконання дій щодо ведення Реєстру на території району здійснюється 

відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації  з 

використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та 

коректністю персональних даних Реєстру. 

 Для виконання вказаних завдань відділ потребує якісної копіювальної, 

сканувальної та друкувальної техніки. 

Діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців поширюється на 

територію Пирятинського району, у тому числі і на територію Пирятинської 

міської ОТГ. Відділ співпрацює з відділом державної реєстрації виконкому 

міської ради, забезпечує списками та іменними запрошеннями місцеві вибори,  

іншими друкованими матеріалами — міську виборчу комісію. Крім того, 

кількість виборців міської ОТГ становить більше ніж 50% кількості усіх 

виборців Пирятинського району. 

 

 2. Оцінка поточної ситуації 

 На поточний момент у відділі ведення Державного реєстру виборців у 

наявності один непрацюючий і один працюючий принтери bizhub 162 2005 року 

випуску, який друкує неякісно. Оскільки даний вид принтерів знято з 

виробництва і відсутні запчастини для них, фірма Konica Minolta, яка завжди  

проводила обслуговування друкуючих пристроїв, відмовила у проведенні 

профілактики і ремонту принтерів. Таким чином, з метою уникнення ситуації, 

коли принтер вийде з ладу під час виборчої кампанії і відділ не зможе 

виконувати свої функціональні обов’язки, існує потреба у придбанні нового 

сучасного багатофункціонального друкуючого пристрою. Оскільки у районному 

бюджеті обмежене фінансування, виникла потреба у співфінансуванні з 



бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

 

  3. Характеристика наявних проблем 

Основна проблема полягає у тому, що наявна у відділі сканувальна, 

копіювальна та друкувальна техніка вичерпала свій технічний ресурс. 

З 31 грудня 2018 року починається виборчий процес чергових виборів 

президента України, восени 2019 року відбудуться вибори до Верховної Ради 

України, у 2020 році - чергові місцеві вибори. Відсутність фінансування на 

придбання принтера може зумовити неможливість відділом ведення 

Державного реєстру виборців надрукувати списки виборців та іменні 

запрошення на вибори, що призведе до зриву виборчого процесу на території 

Пирятинського району і міської ОТГ, зокрема. 

Передбачається використання програмно-цільового методу залучення 

коштів районного бюджету та бюджету міської ОТГ для придбання 

багатофункціональної системи bizhab для виконання відділом ведення 

Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації 

функціональних повноважень якісно і у повному обсязі. 

 

4. Мета Програми 
Основною метою Програми є забезпечення виконання відділом ведення 

Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації своїх завдань на 

території району шляхом придбання  багатофункціональної системи bizhab та 

комплектуючих до неї. 
 

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 
Передбачається, що реалізація заходів Програми усіма учасниками 

дозволить відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації здійснювати свої повноваження якісно і у повному обсязі 

в частині складання, уточнення і виготовлення списків виборців на виборчих 

дільницях та  іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми.   

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на умовах співфінансування з 

районним бюджетом. 

Обсяг фінансування з бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади становить 12 тис. грн. 

Виконання заходів Програми технічного забезпечення відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації 

планується в один етап протягом листопада 2018 року. 
 

6. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми становить –24 тис. грн. 

Джерело фінансування Програми – бюджет міської ОТГ  та районний 

бюджет. 

Термін реалізації Програми – листопад 2018 року. 

 



7. Перелік завдань і заходів Програми 

№ 

п/п 

Завдання Заходи 

1 Забезпечення виконання 

відділом ведення Державного 

реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації своїх 

функціональних завдань  на 

території Пирятинської міської 

ОТГ та Пирятинського району   

   Придбання  багатофункціонального 

друкуючого пристрою bizhab 226 та 

комплектуючих до нього 

 

8. Результативні показники реалізації Програми 

 Залучення коштів з бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на виконання заходів Програми забезпечить ефективне та стійке 

функціонування Державного реєстру виборців на території району, а також 

надасть можливість відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації здійснювати свої повноваження якісно і у повному обсязі 

в частині складання, уточнення і виготовлення списків виборців на виборчих 

дільницях та  іменних запрошень виборцям на вибори чи референдуми. 

 

 9. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням 

Програми  

Організація виконання Програми покладається на Пирятинську районну 

державну адміністрацію. 

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ економічного аналізу 

та розвитку управління економіки виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради, комісія міської ради з питань планування, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

Начальник відділу веденняДержавного 

реєстру виборців апарату Пирятинської 

районної державної  адміністрації Ю.В. Турпак 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Додатки 

 Додаток 1 

  

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика програми) 
Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців  

апарату районної державної адміністрації 
(назва програми) 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 16.10.2018.№ 156 

3. Розробник програми Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату  

районної державної адміністрації 
4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ фінансово-господарського забезпечення парату 

 районної державної адміністрації 
6. Учасник програми Пирятинська міська рада 
7. Термін реалізації програми Листопад 2018 року 
7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

Жовтень 2018 року — 

розробка та затвердження 

програми на сесії міської 

ради 

Листопад 2018 

року — 

моніторинг 

постачальників, 

укладення угоди, 

проведення 

проплати та 

установка 

принтера 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет міської ОТГ, районний бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми,  

всього, у тому числі: 

24 тис.грн   

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 12 тис.грн   

 Коштів інших джерел 12 тис.грн   

  

 Додаток 2 
  

 

Ресурсне забезпечення Програми 

технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців  

апарату районної державної адміністрації 
(назва програми) 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми,  

тис. грн. 2018 рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),  

у тому числі: 
24   24 

кошти бюджету міської ОТГ 12   12 

кошти районного бюджету 12    

12 

  

 



 Додаток 3 

  

Напрями діяльності та заходи  
Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

районної державної адміністрації 
(назва програми) 

 
 №        Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів  

програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Відповідальний 

виконавець заходу 

програми 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

1 Забезпечення 

виконання 

відділом ведення 

Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадміністра

ції своїх 

функціональних 

завдань  на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ та 

Пирятинського 

району 

 

Придбання  

багатофункціона

льного 

друкуючого 

пристрою та 

комплектуючих 

до нього 

Листопад 

2018 року 

Відділ фінансово-

господарського 

забезпечення апарату 

районної державної 

адміністрації 

 

Бюджет 

міської ОТГ 

 

 

Районний 

бюджет 

 

12,0 

 

 

 

12,0 

Ефективне та 

стійке 

функціонування 

Державного 

реєстру виборців 

на території 

міської ОТГ та 

району, якісне і у 

повному обсязі 

виконання 

відділом ведення 

Державного 

реєстру виборців 

апарату 

райдержадмініст

рації здійснення 

своїх 

повноважень у 

частині 

складання, 

уточнення і 

виготовлення 

списків виборців 

на виборчих 

дільницях та  

іменних 

запрошень 

виборцям на 

вибори чи 

референдуми 

  Всього:    24,0  

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  4 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців  

апарату районної державної адміністрації 
 

Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації __02_____________________________________________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0219800_____  

Код КЕКВ ____3220________________________________________________________________________________ 

 
 

Рік 

 

Показники 

 

Правова 

підстава 

 

Відповідальний  

за проведення 

заходу (організація, 
управління, відділ, 

особа) 

 

Затверджено  

на 2018 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

В т.ч.  
за рахунок 

загального  

фонду 
бюджету 

C
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

е
зе

н
ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

е
с
ен

ь 

Ж
о

вт
ен

ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
уд

ен
ь 

2018 Придбання  

багатофункці

онального 
друкуючого 

пристрою та 

комплектуюч
их до нього 

Рішення 

44  сесії 

міської ради 
від 

23.10.2018 

№ 301 

Відділ 

фінансово-

господарського 
забезпечення  

апарату районної 

державної 
адміністрації 

12,0            

1
2
,0

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного аналізу 

та розвитку управління економіки Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 
23 жовтня 2018 року 


