
 
 
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019               Мукачево    №1608 
 
 
Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Мукачівської 
міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими 
засобами масової інформації на 2018-2020 рр. у новій редакції 
 
 З метою всебічного і об’єктивного висвітлення всіх аспектів діяльності 
органів місцевого самоврядування, враховуючи рішення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради  від 26.11.2019 року №334 «Про схвалення внесення 
змін до міської Програми висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, 
виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими засобами масової 
інформації на 2018-2020 рр. у новій редакції»,  враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №76 від 27.11.2019 р.), 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 у Додаток 2 до Програми висвітлення діяльності 
Мукачівської міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів 
місцевими засобами масової інформації на 2018-2020 рр.,  затвердженої у новій 
редакції рішенням 48 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
25.10.2018 р. №1172, та викласти його у новій редакції згідно додатку до цього 
рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 58 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 27.06.2019 р. № 1408 «Про внесення змін до 
“Програми висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, виконавчого 
комітету та її виконавчих органів місцевими засобами масової інформації на 
2018-2020 рр.” у новій редакції». 

3. В іншій частині Програму висвітлення діяльності Мукачівської міської 
ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими засобами 
масової інформації на 2018-2020 рр. у новій редакції, затверджену рішенням 48 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 25.10.2018 р. №1172 
залишити без змін. 

4.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради фінансування проводити в межах затверджених  асигнувань в бюджеті на  
відповідні роки. 

5.Координацію за ходом виконання Програми покласти на відділ  
інформаційного забезпечення  виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  



 
 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми звіт про результати 
її виконання надати на розгляд Мукачівської міської ради. 

6.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   68   сесії 
Мукачівської міської ради від 
28.11.2019 №1608 
 

                  Додаток 2  
До “Програми  висвітлення діяльності 
Мукачівської міської ради,                                                                                                                                               
виконавчого комітету та її виконавчих 
органів місцевими засобами масової 
інформації на 2018-2020 рр.” у новій 
редакції 

 
Перелік заходів і завдань “Програми  висвітлення діяльності Мукачівської міської ради,  

 виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими засобами масової 
 інформації на 2018 -2020 рр.” у новій редакції 

 (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 : 

Очікуван
ий 

результат 
2018 р. 2019 р.  на 2020 р. 

1 Інформаційна 
діяльність 
(друковані ЗМІ) 

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

Протягом 
року 

Відділ 
інформаційног

о 
забезпечення 

спільно з 
управліннями 
та відділами 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

206,0 256,0 161,0  Інформува
ння 

громадськ
ості щодо 
діяльності 

органів 
місцевого 
самовряду

вання 



 
 
2 Інформаційна 

діяльність 
Виготовлення 
довідників, 
буклетів, 
інформаційних 
карток тощо. 

Протягом 
року 

Відділ 
інформаційног

о 
забезпечення 

спільно з 
управліннями 
та відділами 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

150,0 60,0 195,0  Інформува
ння 

громадськ
ості щодо 
діяльності 

органів 
місцевого 
самовряду
вання 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 
інформаційног

о 
забезпечення 

спільно з 
управліннями 
та відділами 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

66,0 66,0 66,0 
 

Інформува
ння 

громадськ
ості щодо 
діяльності 

міської 
ради,  

виконавчо
го 

комітету 
та її 

виконавчи
х 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 
інформаційног

о 
забезпечення 

спільно з 
управліннями 
та відділами 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

– 40,0 –  

5 Всього:     422,0 422,0 422,0   
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                                                                                        І.Маняк                                                                                                                        
 
 
 

                                                                                           
 


	Міський голова                                                      А. Балога

