
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про затвердження Програми висвітлення діяльності, інформаційного
забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на
2022-2024 роки

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради
від № «Про затвердження Програми висвітлення діяльності, інформаційного
забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024
роки»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту ( протокол від___ №___), керуючись п.22.ч.1 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пп.1 п. “а” ст. 
27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Мукачівська міська рада вирішила:

1.Затвердити  Програму висвітлення діяльності, інформаційного
забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024
роки.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 69-ї сесії Мукачівської
міської ради 7-го скликання "Про затвердження Програми висвітлення
діяльності та розробки програмного забезпечення Мукачівської міської ради на
2020-2022 роки" від 05.12.2019 №1655 з 01.01.2022 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 01.01.2022 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради О. Лендєла та постійну
комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова      А.БАЛОГА



Додаток  
до рішення чергової сесії
Мукачівської міської ради
від ______ р.№ ____

Програма висвітлення діяльності, інформаційного забезпечення Мукачівської 
міської ради на 2022-2024 роки

Паспорт програми
(загальна характеристика програми)

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, відділ інформатизації 
та зв'язків із громадськістю 
Мукачівської міської ради.

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
погодження програми

від № 

3. Розробник програми Відділ інформатизації та зв'язків із 
громадськістю Мукачівської 
міської ради.

4. Співрозробники програми Відділ інформаційно-аналітичних 
комплексів Мукачівської міської 
ради.

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 2022-2024 роки

7.1 Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм)

І етап  2022 рік
ІІ етап   2023 рік
ІІІ етап   2024 рік

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

Бюджет Мукачівської міської 
територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 

3515,0



всього, тис.грн. у тому числі:
9.1 коштів місцевого бюджету 2022 рік 1055,0

2023 рік 1190,0
2024 рік  1270,0

коштів інших джерел ---

       ІІ. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма: 
     Необхідність задоволення інформаційних потреб мешканців Мукачівської 
міської  територіальної громади (надалі Мукачівської міської ТГ), 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 ТГ, доступу до публічної інформації. Необхідність 
забезпечення доступу мешканців Мукачівської міської ТГ до електронних 
послуг, які надаються на веб-порталі.  

ІІІ. Визначення мети програми (мета програми):
Висвітлення діяльності та інформаційне забезпечення Мукачівської 

міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів, наповнення та 
адміністрування порталу Мукачівської міської ради 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». 

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;

- своєчасне наповнення та адміністрування порталу Мукачівської міської 
ради надасть доступ мешканцям громади до інформації про роботу 
Мукачівської міської ради;

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

   - підвищення ролі громадських організацій в суспільстві та подальший  
розвиток демократії та утвердження верховенства права;  
- прозорість діяльності органів місцевого самоврядування.

Потреба у фінансуванні заходів програми потребує коштів з бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади в обсягах 3515,0 тис. грн. 
Виконання Програми передбачається в 3 етапи протягом 2022-2024 років 
згідно Додатку 1.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники:
Основні завдання Програми:
 - забезпечення на належному рівні висвітлення підготовки, трансляції 

заходів, які організовує та проводить Мукачівська міська ТГ; 



     - опублікування офіційних документів органів місцевого самоврядування;
       - виготовлення інформаційних повідомлень про діяльність Мукачівської 
міської ради та її виконавчих органів;
    - виготовлення репортажів про сесії міської ради та засідання виконавчого 
комітету, а також про важливі події, що відбуваються на території 
Мукачівської міської ТГ;
   - виготовлення матеріалів для електронних та  друкованих засобах масової 
інформації,  підготовка пресрелізів про роботу міської ради, її виконавчих 
органів;

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

-виготовлення та трансляція соціальної реклами, рекламно-
інформаційних матеріалів про Мукачівську міську ТГ ;

- анонсування програм, заходів, участь в яких приймає міська рада, її 
виконавчі органи;

- обговорення ініціатив Мукачівської міської ТГ шляхом створення 
матеріалів для  засобів масової інформації;

-організація та проведення навчальних семінарів для працівників 
виконавчих органів Мукачівської міської ради, представників засобів масової 
інформації;
    - функціонування, наповнення та адміністрування порталу Мукачівської 
міської ради;
- вдосконалення процесу інформування на порталі Мукачівської міської ради.

Програмою передбачається досягнути наступних результативних 
показників:

- забезпечити всебічне висвітлення діяльності Мукачівської міської ради 
та її виконавчого комітету, всебічне та якісне наповнення та безперебійне 
функціонування порталу та соціальних мереж Мукачівської міської ради.

VI. Напрями діяльності та заходи програми:
Пріоритетним напрямом діяльності Програми є організація всебічного 

висвітлення , інформаційного забезпечення та трансляції заходів, що їх 
організовує Мукачівська міська ТГ у засобах масової інформації, соціальних 
мережах та адміністрування і наповнення порталу Мукачівської міської ради.

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            Я. ЧУБИРКО


