
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.05.13       Ужгород               № 167 

 
Про Програму висвітлення діяльності  
міської ради, її виконавчих органів, проблем 
життєдіяльності міста в засобах 
масової інформації на 2013-2015 роки 
 
 
 
        Відповідно до п. 22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні ", Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації", виконком міської ради вирішив: 
 

1. Схвалити Програму висвітлення діяльності Ужгородської міської        
ради, її виконавчих органів, життєдіяльності міста в засобах  масової 
інформації на 2013-2015 роки згідно з   додатком та подати на 
затвердження сесії міської ради. 

2. Головним розпорядником коштів Програми визначити міську раду. 
3. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) передбачити бюджетні 

асигнування на фінансове забезпечення Програми. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову. 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 



 

Додаток  

                                                                                         до рішення виконкому          

                                                                                          від_15.05.13_ № 167         
                                                                                                                  

ПРОГРАМА 
висвітлення діяльності Ужгородської міської ради,  її виконавчих органів, 
проблем  життєдіяльності  міста в  засобах масової інформації на 2013-2015 

роки 
                                      

                                              РОЗДІЛ 1 
                                 Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Ужгородська міська рада 
2. Розробник Програми відділ внутрішньої політики , 

організаційної роботи та 
зв"язків з громадськістю 
 

3. Співрозробник  
4. Відповідальний виконавець Програми Ужгородська міська рада 
5. Учасники Програми  
6. Термін реалізації Програми 2013-2015 роки 
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі: 

 
          365,0 

7.1. кошти місцевого бюджету 365,0 
7.2. кошти інших джерел - 
                                  

РОЗДІЛ 2 
Загальні положення 

 
          Складність завдань та функцій, покладених на органи місцевого 
самоврядування, зумовлює необхідність інформування населення міста 
Ужгород про прийняті міською радою рішення, їхнє виконання. Необхідною 
умовою для ефективного функціонування органів міської влади є обговорення 
через засоби масової інформації проектів рішень із суспільно значущих питань, 
які виносяться на розгляд сесій  міської ради, засідання виконкому та 
пропозицій з боку мешканців міста. 
       Важливим фактором формування в ужгородців дбайливого ставлення до 
історії, культури та спорту рідного міста є  висвітлення матеріалів із цієї 
тематики.      

РОЗДІЛ 3 
Основні положення 

3.1. Мета Програми 
Головною метою Програми  є забезпечення відкритості і прозорості у 

діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, 



 

сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на 
інформацію і свободу слова. 

3.2. Основні завдання 
Основними завданнями  Програми є : 
-своєчасне та  всебічне інформування ужгородців про діяльність міської 

ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів, оприлюднення їх 
офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста; 

-забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, 
систематичності, повноти, всебічності та об"єктивності; 

-забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний 
доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської 
ради з територіальною громадою міста; 

-інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг 
культурних подій, що відбуваються за підтримки міської ради. 

     
3.3. Очікувані результати 
Внаслідок реалізації заходів, передбачених Програмою, буде досягнуто : 
-широке і всебічне інформування населення міста про прийняті міською    

радою, виконавчим комітетом рішення та їх виконання; 
-вплив мешканців міста на прийняття рішень; 
-виховання в ужгородців дбайливого ставлення до історичної, культурної 

та духовної спадщини міста; 
-сприяння участі ужгородців у заходах, які проводяться міською радою. 

               У реалізації Програми беруть участь структурні підрозділи міської 
ради, її виконавчого комітету, ПМП "Телерадіокомпанія Даніо", ПП 
Телерадіокомпанія "Перший кабельний", інші засоби масової інформації. 
 

РОЗДІЛ 4 
Фінансове забезпечення 

        Керуючись Законами України "Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації",  "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в 
Україні " фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
міста. 

Прогнозні обсяги 
потреби у залученні коштів для фінансування Програми 

 
У тому числі за роками Джерело 

фінансування 
Обсяг 
фінансування 
тис.грн. 

2013 2014 2015 

Бюджет 
м.Ужгорода 

365,0 115,0 125,0 125,0 

 
 
 Секретар  ради                                                                                        С.Король 
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