
 
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
____ сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
_________________   Мукачево     № ____ 
 
Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності та розробки 
програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від _____________ № ____ «Про схвалення внесення змін до Програми 
висвітлення діяльності та розробки програмного забезпечення Мукачівської 
міської ради на 2020-2022 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол від ___________ № ____), керуючись 
п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1.Внести зміни до Програми висвітлення діяльності та розробки 
програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради від 
05.12.2019 № 1655, а саме: 

       1.1. Пункт 9 Паспорту Програми викласти в наступній редакції: 
«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 
3386,0 тис. грн.» 

 1.2.Підпункт 9.1 пункту 9 Паспорту Програми викласти в наступній 
редакції: 

2020 рік — 1920,0 
2021 рік — 990,0 
2022 рік — 476,0 
 2. У паспорті Програми словосполучення «Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади»  замінити на словосполучення наступного 
змісту «Мукачівської міської  територіальної громади». 

3. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми висвітлення діяльності та 
розробки програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 
від 05.12.2019 № 1655, викласти в новій редакції згідно Додатків 1 та 2 даного 
рішення. 

4. В іншій частині рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради від 05.12.2019 № 1655 «Про затвердження Програми висвітлення 
діяльності та розробки програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 



2020-2022 роки» залишити без змін.  
5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджетах на наступні роки. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та регламенту та керуючого справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради О. Лендєла. 

 

Міський голова              А. БАЛОГА 





 
Додаток 1 до рішення Мукачівської міської 
ради _____________________ №______ 
Додаток 1 до  
до Програми висвітлення діяльності та 
розробки програмного забезпечення 
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 
(нова редакція) 
 

Ресурсне забезпечення  
Програми висвітлення діяльності та розробки програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 2020-2022 

роки”  
 (назва програми) 

                                                                                                                                                                                                                              тис. грн. 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на 
виконання програми І ІІ ІІІ 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 
Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 

1920,0 990,0 476,0 3386,0 

Державний бюджет - - - - 

Обласний бюджет - - - - 

місцевий бюджет  1920,0 990,0 476,0 3386,0 

кошти не бюджетних 
джерел 

--- --- --- --- 

інші --- --- --- --- 
 
 
 

Секретар міської ради             Я. ЧУБИРКО 



 
Додаток 2 до рішення Мукачівської міської 
ради _____________________ №______ 
Додаток 2 
до Програми висвітлення діяльності та 
розробки програмного забезпечення 
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 
(нова редакція) 
 

Перелік заходів і завдань  
Програми висвітлення діяльності та розробки програмного забезпечення 

Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 
(назва програми) 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

 
Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість),  
тис. грн., у тому числі : 

Очікуваний 
результат 

2020 р. 2021 р.  на 2022 р. 
1 Інформаційна 

діяльність 
(друковані 
ЗМІ) 

Опублікування 
офіційних документів 
органів місцевого 
самоврядування, про 
діяльність міської 
ради, її виконавчих 
органів 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

199,0 70,0 60,0  Інформування 
громадськості 

щодо діяльності 
органу місцевого 
самоврядування 

2 Інформаційна 
діяльність 

Виготовлення 
довідників, буклетів, 
інформаційних 
карток тощо. 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

194,0 50,0 50,0  Інформування 
громадськості 

щодо діяльності 
органу місцевого 
самоврядування 

та послуг, які 
надаються ним 



 
3 Інформаційна 

діяльність 
(офіційний 
сайт 
Мукачівської 
міської ради) 

Опублікування 
офіційних документів 
органів місцевого 
самоврядування про 
діяльність міської 
ради, її виконавчих 
органів, 
адміністрування, 
технічна підтримка 
тощо. 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

86,0 585,0 66,0 Інформування 
громадськості 

щодо діяльності 
Мукачівської 
міської ради,  
виконавчого 
комітету та її 
виконавчих 

органів 

4 Інформаційна 
діяльність 
(телебачення) 

Виготовлення та 
трансляція 
телевізійних програм 
про діяльність 
міської ради, її 
виконавчих органів. 
Виготовлення та 
трансляція 
інформаційних 
повідомлень про 
діяльність міської 
ради, її виконавчих 
органів та посадових 
осіб в 
аудіовізуальних 
засобах масової 
інформації 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

131,0 120,0 120,0 Інформування 
громадськості 

щодо діяльності 
органу місцевого 
самоврядування 

та послуг, які 
надаються ним 



 
5 Інформаційна 

діяльність 
(телебачення) 

Виготовлення та 
трансляція соціальної 
реклами. 
Виготовлення та 
трансляція привітань 
з нагоди державних, 
місцевих свят та 
пам’ятних дат. 
Анонсування 
програм заходів, 
участь в яких 
приймає міська рада, 
її підрозділи. 
Висвітлення іншої 
соціально-важливої 
інформації. 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

120,0 120,0 120,0 Всебічне 
висвітлення 
діяльності 

Мукачівської 
міської ради та 

поширення 
важливої 

соціальної 
інформації серед 

населення 

6 Розробка 
програмного 
комплексу веб-
портал "Smart-
City"  
Мукачівської 
міської ОТГ 

Послуги з розробки 
пакетів програмного 
забезпечення 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

1000,0 - - Впровадження 
електронних 
сервісів та 

забезпечення 
безперешкодного 

доступу 
громадськості до 

публічної 
інформації 



 
7 Інформаційна 

діяльність 
(соціальні 
мережі) 

Послуги у сфері 
глобальних мереж 

Протягом 
року 

Відділ інформатизації 
та зв’язків з 
громадськістю 
Мукачівської міської 
ради, управління та 
відділи Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

190,0 45,0 60,0 Інформування 
громадськості 

через соціальні 
мережі щодо 

діяльності 
Мукачівської 
міської ради,  
виконавчого 
комітету та її 
виконавчих 

органів 
8 Всього:     1920,0 990,0 476,0   

 
 
 
 
 

Секретар міської ради            Я. ЧУБИРКО 
 


	Міський голова              А. БАЛОГА

