
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019                Мукачево    №1655 
 
Про затвердження Програми висвітлення діяльності та розробки 
програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки  
 

З метою всебічного і об’єктивного висвітлення всіх аспектів діяльності 
органів місцевого самоврядування, відповідно до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 04.12.2019 № 353 «Про схвалення проєкту 
Програми висвітлення діяльності та розробки програмного забезпечення 
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №77 від 04.12.2019 р.), Мукачівська міська 
рада вирішила: 
 

1.Затвердити Програму висвітлення діяльності та розробки програмного 
забезпечення Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення 48-ї сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 25.10.2018 р. №1172 з  01.01.2020 року. 

3.Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджетах на наступні роки. 
            4.Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету О. Лендєла та постійну депутатську комісію з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                  А.Балога 



Додаток   
        до рішення 69 позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 
від 05.12.2019 р.№ 1655   
   
      

Програма висвітлення діяльності та розробки програмного забезпечення 
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 

  
Паспорт програми 

(загальна характеристика програми) 
 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, відділ інформаційного 
забезпечення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
погодження програми 

від 04.12.2019 № 353 

3. Розробник програми  Відділ інформаційного 
забезпечення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

4. Співрозробники програми --- 
 

5. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, відділ інформатизації 
та зв’язків з громадськістю 
Мукачівської міської ради. 

5.1 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради. 

6. Учасники програми Засоби масової інформації, відділ 
інформаційно-аналітичних 
комплексів Мукачівської міської 
ради. 

7. Термін реалізації програми  
 
 

2020-2022 роки 

7.1 Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм) 

І етап — 2020 рік 
ІІ етап —  2021 рік 
ІІІ етап —  2022 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні програми 
(для комплексних програм) 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 3432,0 



необхідних для реалізації програми, 
всього, тис.грн. у тому числі: 

9.1 коштів міського бюджету  2020 рік — 1920,0 
2021 рік — 756,0 
2022 рік — 756,0 

 коштів інших джерел --- 
 

       ІІ. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма:  
     Необхідність задоволення інформаційних потреб мешканців Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади (надалі Мукачівської міської ОТГ), 
всебічне та об’єктивне висвітлення всіх аспектів діяльності органів місцевого 
самоврядування, забезпечення прозорості діяльності міської влади та 
прийнятих нею рішень, надання офіційної інформації, створеної в процесі 
діяльності органів місцевого самоврядування та доведення її до населення 
Мукачівської міської ОТГ, доступу до публічної інформації. Необхідність 
забезпечення доступу мешканців Мукачівської міської ОТГ до електронних 
послуг, які надаватимуться на веб-порталі.   
 
 ІІІ. Визначення мети програми (мета програми): 
 Висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, виконавчого комітету 
та її виконавчих органів відповідно до Конституції України, законів України 
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про 
інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».  
 Розробка програмного комплексу веб-порталу «Smart-City» Мукачівської 
міської ОТГ, що забезпечує доступ населення до всіх електронних сервісів – 
звернень, петицій, послуг. 
 
 IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяг та 
джерела фінансування, строки та етапи виконання програми: 

- активне залучення друкованих та електронних ЗМІ до висвітлення     
діяльності органів місцевого самоврядування; 

- використання соціальних мереж дозволить задовільнити інформаційні 
потреби мешканців Мукачівської міської ОТГ; 

   - підвищення ролі громадських організацій в суспільстві та подальший  
розвиток демократії та утвердження верховенства права;   

       - збереження та розвиток національних традицій та культур у Мукачівській 
міській ОТГ; 

    - збереження злагоди у міжконфесійних відносинах; 
    - участь громадськості у вирішенні важливих питань життя Мукачівської 
міської ОТГ; 
    - прозорість діяльності органів місцевого самоврядування; 
    - культурне та економічне співробітництво із зарубіжними країнами, містами-
побратимами, міжнародними організаціями, взаємовигідні відносини, 
налагодження тісних ділових та особистих стосунків;  
    - створення інформаційно-сервісного порталу Мукачівської міської ОТГ. 



 Потреба у фінансуванні заходів програми потребує коштів з міського 
бюджету в обсягах 3432,0 тис. грн. Виконання Програми передбачається в 3 
етапи протягом 2020-2022 років згідно Додатку 1. 
 
 V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники: 
Основні завдання Програми: 

 - забезпечення на належному рівні висвітлення підготовки та проведення 
державних, професійних свят та інших знаменних і пам'ятних дат на території 
Мукачівської міської ОТГ;  
      - опублікування офіційних документів органів місцевого самоврядування; 

       - інформаційні повідомлення про діяльність Мукачівської міської ради, 
виконавчого комітету та її виконавчих органів; 
    - прямі ефіри та інтернет-конференції за участю посадових осіб місцевого 
самоврядування, спеціальні репортажі про сесії міської ради та засідання 
виконавчого комітету, а також про важливі події, що відбуваються на території 
Мукачівської міської ОТГ; 
   - систематичні телепередачі та сторінки (рубрики) у друкованих засобах 
масової інформації, прес-релізи про роботу міської ради, її виконавчого 
комітету, управлінь, відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету, 
авторські матеріали про діяльність органів місцевого самоврядування 
роз’яснювального, аналітичного  характеру; 

- висвітлення у засобах масової інформації, соціальних мережах вагомого 
особистого внеску осіб у соціально-економічний та культурний розвиток 
Мукачівської ОТГ; 

- створення електронного особистого кабінету мешканця та єдиного 
облікового запису; 

-  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; 
- створення сервісу e-mail та смс інформування; 
- обговорення ініціатив та нормативно-правових актів. 
Програмою передбачається досягнути наступних результативних 

показників: 
- забезпечити всебічне висвітлення діяльності Мукачівської міської ради 

та її виконавчого комітету, а також безперешкодний доступ мешканців 
Мукачівської міської ОТГ до публічної інформації; 

- впровадження електронних сервісів – петицій, звернень, послуг;   
- можливість запису дітей до дитячих садочків. 
 
 
VI. Напрями діяльності та заходи програми: 
Пріоритетним напрямом діяльності Програми є організація та 

забезпечення всебічного висвітлення проведення державних та професійних 
свят, інших знаменних і пам'ятних дат в історії Мукачівської міської ОТГ, краю 
та держави, відзначення осіб, що зробили визначний внесок в соціально-



економічний та культурний розвиток, а також створення сучасної платформи, 
яка забезпечує доступ до всіх електронних сервісів – звернень, петицій, послуг 
на території Мукачівської міської ОТГ. Основні напрямки діяльності та заходи 
Програми наведені у Додатку 2.  

 
VII. Координація та контроль за ходом виконання програми: 
Відповідальний виконавець програми — виконавчий комітет Мукачівської 

міської ради, відділ інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської 
міської ради щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, 
та щороку до 10 лютого подає фінансовому управлінню Мукачівської міської 
ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан її 
виконання згідно Додатку 3 до Програми. 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради за підсумками року подає 
на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання Програми до 
01 березня року наступного за звітним періодом. 

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії програми. 

 
 

Секретар міської ради                      І.Маняк 
 



 
Додаток 1                                                                                                                                     
до Програми висвітлення діяльності та 
розробки програмного забезпечення 
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 
 

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: 

1920,0 756,0 756,0 3432,0 

місцевий бюджет  1920,0 756,0 756,0 3432,0 

кошти не бюджетних 
джерел 

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

інші --- --- --- --- 
  
 

Секретар міської ради                І.Маняк 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2                                                                                                                                           
до Програми висвітлення діяльності та 
розробки програмного забезпечення 
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 
 

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 
виконанн
я 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 

199,0 256,0 256,0  Інформування 
громадськості 

щодо діяльності 
органів 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 

194,0 194,0 194,0  Інформування 
громадськості 

щодо діяльності 
органів місцевого 
самоврядування 

та послуг, які 
надаються ними 



 
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 66,0 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 
органів місцевого 
самоврядування 

та послуг, які 
надаються ними 



 
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 - - Інформування 
громадськості 

через соціальні 
мережі щодо 

діяльності 
Мукачівської 
міської ради,  
виконавчого 
комітету та її 
виконавчих 

органів 

8 Всього:     1920,0 756,0 756,0   
 
 

Секретар міської ради               І.Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3                                                                                                                                           
до Програми висвітлення діяльності та 
розробки програмного забезпечення  
Мукачівської міської ради на 2020-2022 роки 

      
 Інформація про виконання програми за 2020-2022 роки 

 
1.    

 КЕКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
2.    

 КЕКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.    
 КЕКВ  найменування програми 

 
4. Напрями діяльності та заходи Програми________________________________________________________________________ 

    
  
 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 
Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 

виконання 
заходів 
(результативні 
показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 

Державний 
бюджет Обласний бюджет Місцевий 

бюджет Кошти не 
бюджетних 
джерел 

Міський 
бюджет Місцевий 

бюджет Районний, міський 
(міст обласного 
підпорядкування) 
бюджети 

Кошти не 
бюджетних 
джерел 

              

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 

          

 
 
Секретар міської ради               І.Маняк 
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