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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто четвертої (позачергової) сесії 

 

 

13.10.2020 р.                                      Летичів                                                № 1 
 

 

 

Про внесення змін до рішення 92 сесії 

Летичівської селищної ради №9 від 

26.08.2020 р. «Про затвердження 

Програми ресурсної підтримки 

місцевих виборів на території 

Летичівської селищної ради у 2020 

році» 

 

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 

р. № 846 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 р. №641»,  Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  

сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Додатки 1, 2, 3 до рішення 92 сесії Летичівської селищної ради №9 від 

26.08.2020 р. «Про затвердження Програми ресурсної підтримки місцевих 

виборів на території Летичівської селищної ради у 2020 році» викласти в 

редакції згідно додатків 1, 2, 3 до даного рішення сесії. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.) 

  

 

Секретар селищної ради                           Олена ПОПОВА  

 

 



 

Додаток 1 

ПАСПОРТ 

Програми ресурсної підтримки місцевих  виборів 

 на території Летичівської селищної ради у 2020 році 

 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Летичівська селищна рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми відділ економіки, торгівлі та інвестицій 

селищної ради  

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Летичівська селищна рада 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2020 рік 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

у тому числі: 

91 тис. грн.  

9.1. коштів місцевого бюджету 91 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми ресурсної підтримки місцевих  виборів 

 на території Летичівської селищної ради у 2020 році 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат 2020  рік Всього 

Районний бюджет 0 0 

Селищний бюджет 91,0 91,0 

Кошти не бюджетних джерел 

 
0 0 

РАЗОМ 91,0 91,0 

 

 



Додаток 3 
 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми ресурсної підтримки місцевих  виборів  на території Летичівської селищної ради у 2020 році 
(назва програми) 

№ 

п/п 
Назва завдання 

Перелік заходів 

завдання 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1 

Своєчасне 

фінансово-

ресурсне 

забезпечення 

потреб для 

належного 

функціонування  

виборчих 

дільниць   

 

забезпечення 

дільничних виборчих 

комісій засобами 

захисту та 

дезинфікуючими 

матеріалами   

2020 

Летичівська 

селищна 

рада 

Селищний 

бюджет 

Летичівської 

селищної ради 
86,0 

проведення місцевих 

виборів відповідно до 

вимог законодавства 

2 оплата оренди 

приміщень що не є 

комунальною 

власністю 

Летичівської 

селищної ради  

2020 

Летичівська 

селищна 

рада 

Селищний 

бюджет 

Летичівської 

селищної ради 
5,0 

своєчасне 

забезпечення 

дільничних комісій 

належними 

приміщеннями 

Всього Х 91,0 Х 

 

 

 

Секретар селищної ради     Попова О.В. 

 


