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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року

Про протраму матеріально-технічного 
забезпечення сесійної та депутатської 
діяльності на 2021 -  2025 роки

У відповідності до ст. ЗО, 35 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту Володимирецької селищної ради 
восьмого скликання, затвердженого рішенням Володимирецької селищної 
ради ВІД 08 грудня 2020 року № 2 «Про затвердження Регламенту 
Володимирецької селищної ради восьмого скликання» та з метою 
забезпечення належних умов підготовки та проведення сесій селищної ради, 
здійснення депутатами селищної ради повноважень, за погодженням з 
постійними комісіями селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення сесійної 
та депутатської діяльності на 2021 -  2025 роки, що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради передбачити в 
бюджеті Володимирецької селищної територіальної громади видатки для 
реалізації вищезазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
селищної ради Юрія БЛИЩИКА та постійну комісію з питань регламенту, 
депутатської діяльності, правопорядку, розвитку сіл, селища, та здійснення 
контролю за дотриманням антикорупційного законодавства (голова комісії 
Микола ДЕСЯТНИК).

Селищний гол Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Володимирецької 
селищної ради

2021 року № ЯЕ&

П Р О Г Р А М А  
матеріально-технічного забезпечення сесійної та 

депутатської діяльності на 2021 -  2025 роки

Ініціатор і розробник: секретар Володимирецької селищної ради.
Відповідальний виконавець: загальний відділ Володимирецької селищної 

ради.
Співвиконавці: фінансовий відділ Володимирецької селищної ради.
Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів 

В о л о д имирецької селищної ради на 2021- 2025 роки (далі-Програма) ставить 
за мету реалізацію нових механізмів у сфері виконання депутатських 
повноважень, передбачених чинним законодавством.

Програма відповідає законам України «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Термін дії Програми - 2021-2025 роки.
Фінансування здійснюється в межах асигнувань, передбачених у 

селищному бюджеті на виконання заходів Програми. Для виконання 
Програми можуть бути залучені інші кошти, не заборонені чинним 
законодавством України.

До реалізації Програми на договірній основі можуть залучатися наукові 
установи та громадські організації, які ставлять за мету розвиток місцевого 
самоврядування.

Мета Програми

Метою Програми матеріально-технічного забезпечення сесійної та 
депутатської діяльності на 2021-2025 роки є створення необхідних умов для 
реалізації повноважень депутатів селищної ради, підготовки та проведення 
засідань постійних комісій, сесійних засідань селищної ради, у відповідності 
до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 
статус депутатів місцевих рад» та Регламенту Володимирецької селищної 
ради восьмого скликання, затвердженого Рішенням В олодимирецької 
селищної ради від 08 грудня 2020 року № 2 «Про затвердження Регламенту 
В о л о димирецької селищної ради восьмого скликання».

Завдання Програми
Завданнями Програми є:

-забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними 
матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень;



-матеріально-технічне забезпечення своєчасної та якісної підготовки 
матеріалів на розгляд постійних комісій, селищної ради, підготовки їх рішень 
та протоколів засідань;

-матеріально-технічне забезпечення організації навчання депутатів, 
звітів депутатів, вивчення досвіду роботи рад різних рівнів;

-матеріально-технічне забезпечення організаційних заходів ради, в тому 
числі системою електронного поіменного голосування.

Організація виконання Програми та її фінансування

Організація виконання Програми покладається на загальний та 
фінансовий відділи В о лодимирецької селищної ради. Контроль за її 
виконанням здійснює секретар селищної ради.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2021- 2025 роки.

Джерела
фінансування

Обсяг фінансування, рік

2021 2022 2023 2024 2025
бюджет
в  олодимирецької 
селищної 
територіальної 
громади

200 000 280 000 200 000 200 000 200 000

Заходи по реалізації Програми

№ з\п Зміст заходу

1. Організаційні видатки для депутатів ради на придбання подарунків до 
Грамот та Подяк селищної ради, квітів

2 .
Оплата відряджень для депутатів селищної ради (в разі навчання 
депутатів поза межами і'і )

3.

Придбання канцтоварів, оплата послуг для забезпечення роботи ради та 
постійних комісій, в Т.Ч .:

-папір;
-інші канцтовари;
-витрати на обслуговування оргтехніки, оплата послуг за перезарядку 
картриджів.

4.
Оплата транспортних послуг на час проведення виїзних депутатських 
днів, зустрічей та інше, в т.ч. з метою обміну досвідом роботи

5.

Розробка, інсталяція та налаштування СЕГ «ГОЛОС», РОЗШИРЕНА 
версія (послуги) 3 розробкою зовнішнього ВЕБ модуля для 
автоматичної публікації проектів, прийнятих рішень, поіменних 
голосувань і статистики роботи



придбання Веб-сервер системи голосування (Іпіеі, ВВК4 40Ь, 880 
1280Ь, ЬАК ШЬ/з; гои1;ег Мікгоіік 951, акустична система 2x3 Вт, 
Ьішх, Му80Ь, РНР)
Придбання додаткових програмного забезпечення, технічне 
обслуговування Програмного забезпечення, його оновлення_________

6 . Висвітлення діяльності депутатів ради
Оплата видатків на проведення урочистих заходів до Дня місцевого 
самовярдування

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми

№
з\п

Зміст заходу
2021

Потреба в коштах, грн
2022 2023 2024 2025

1 Організаційні видатки для 
депутатів ради на придбання 
подарунків до Грамот та 
Подяк селищної ради, квітів

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

2

Оплата відряджень та витрат 
пов’язаних з ними для 
депутатів ради_____________

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

придбання канцтоварів, 
оплата послуг для 
забезпечення роботи ради та 
постійних комісій, в Т.Ч.: 
-папір;
-інші канцтовари;
-витрати на обслуговування 
-оргтехніки, оплата послуг за 
перезарядку картриджів.____

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Оплата транспортних послуг 
на час проведення виїзних 
депутатських днів, зустрічей 
та інше, в т.ч. з метою 
обміном досвідом роботи

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Розробка, інсталяція та 
налаштування СЕГ 
«ГОЛОС», РОЗШИРЕНА 
версія (послуги) з розробкою 
зовнішнього ВЕБ модуля для 
автоматичної публікації 
проектів, прийнятих рішень, 
поіменних голосувань і 
статистики роботи 
Придбання______ Веб-сервер

20 000 100 000 20 000 20 000 20 000



системи голосування (Іпіеі, 
ВВК4 40Ь, 88В 1280Ь, ЬАМ 
ШЬ/з; Ш РІ гоиіег Мікгоіік 
951, акустична система 2x3 
Вт, Ьіпих, Му8рЬ, РНР) 
Придбання додаткових 
програмного забезпечення, 
технічне обслуговування 
Програмного забезпечення, 
його оновлення

7. Висвітлення діяльності 
депутатів ради

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

8. Оплата видатків на 
проведення урочистих 
заходів до Дня місцевого 
самовярдування

30 000 30 000 зо 000 30 000 30 000

ВСЬОГО: 200 000 280 000 200 000 200 000 200 000

Секретар селищн Юрій БЛИЩИК


