
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 IV СЕСІЯ  VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

28 січня  2021  р.                               м. Стрий                       № 128

Про затвердження  Програми
“Нашим слухачам найповніша і
найсвіжіша місцева інформація” 
на 2021 рік.

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та      пп. 22 п 1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Стрийська міська 
рада вирішила :

1. Затвердити Програму  “Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша 
місцева інформація” на перше півріччя 2021 року.

2. Виділити передбачені в бюджеті м. Стрия на 2021 рік кошти в сумі 
661,9  тис. грн. на виконання Програми.

3. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно 
п.2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1

ПАСПОРТ
 (загальна характеристика міської цільової програми) 

«Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація»
(назва програми) 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет Стрийської 
міської ради

2. Дата, номер документа про затвердження програми 
_____________________

3. Розробник програм  Виконавчий комітет Стрийської міської ради

4. Співрозробники програми  Комунальне підприємство «Стрийське 
міське радіомовлення«Голос Стрия»

5. Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство 
«Стрийське міське радіомовлення«Голос Стрия»

6. Учасники програми 
______________________________________________

     
7. Термін реалізації програми  01.01.2021р. – 31.12.2021р.______________

7.1.етапи виконання програми  (для довгострокових програм)  
___________________________________

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис. грн., всього  661,9 тис. грн.
у тому числі:

8.1. коштів обласного бюджету ______________________________________
коштів інших джерел  (вказати)  
__________________________________

Директор            Г.М. Данильців
 

Бухгалтер                                            Г.І. Басараб 
                                           

                    тел.: 5-24-05



ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Задовольнити інформаційні потреби  усіх верств слухачів – без вікових 
обмежень. Цю проблему можна розв’язати через донесення до кожного 
радіослухача необхідної для нього інформації через  створення    та    
розповсюдження    інформаційних,     пізнавальних, культурологічних,   
краєзнавчих,   літературних,   дитячих   програм та передач. 

Передачі,  які наша установа планує здійснити протягом 2021 року, 
охоплюють найважливіші проблеми розвитку регіону і забезпечать 
досягнення цілей цієї програми.

МЕТА  ПРОГРАМИ

-   оперативне   інформування   населення   про  найважливіші   події   в 
політичному, 
     економічному та культурному житті міста;
-    висвітлення різноманітних проблем розвитку усіх сфер життєдіяльності 
міста.
-    обговорення цікавих тем  для широкого загалу.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Комунальне підприємство “Стрийське міське радіомовлення “Голос 
Стрия” погоджує використання коштів з головним розпорядником 
коштів та звітує про цільове використання бюджетних коштів.

Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому 
управлінню та щорічно фінансовому управлінню та відділу економіки 
Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, 
наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення 
року.

 При уточненні міського бюджету, відповідно вносяться зміни до 
програми.

    Секретар міської ради          М.В. Берник 



Додаток 2

Ресурсне забезпечення міської цільової програми*
_«Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація»

 (назва програми) 
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
на виконання програми 2021 рік 20 __ рік 20 __ рік 20 __ рік

Усього витрат на 
виконання 
програми

Усього, 661,9  661,9  
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські  (міст обласного 
підпорядкування)  бюджети** 

661,9 661,9

бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо. 
**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Директор            Г.М. Данильців
 

Бухгалтер                                            Г.І. Басараб
                    тел.:5-24-05



Додаток 3

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми*
_______«Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація»_______________________

(назва програми) 

Фінансування № 
з/п

Назва 
завдання 

Перелік 
заходів 

завдання 
Показники виконання 

заходу, один. виміру 
Виконавець 

заходу, 
показника Джерела** Обсяги, 

тис. грн.
Очікуваний результат

2021рік***
затрат 
обсяг підтримки, тис. грн.
кількість радіостанцій, од.
кількість установ, од.
кількість ставок, осіб
керівних працівників
журналістів

КП «Стрийське 
міське 
радіомовлення 
«Голос Стрия»

міський 
бюджет

661,9 661,9
1
1
2,5
1
1

продукту 
обсяг радіомовлення, год.
кількість радіоточок, шт.
кількість радіослухачів, осіб

104
3220
9676

ефективності
видатки на одиницю 
радіомовлення, грн./год.
доходи, грн..

6364,42
661,9

1. Завдання 1
Надання 
інформації

Захід 1
Створення 
інформаційних 
програм та 
передач

Усього на етап або на програму: 
* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо. 
** вказується кожне джерело окремо. 
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми. 

Директор Г.М. Данильців
 

Бухгалтер Г.І. Басараб 
тел.:5-24-05



Додаток 4 

Затверджено 
Міський голова 

__________  О. Канівець
«____» __________ 2021 року

ПРОГРАМА
«Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша

місцева інформація»

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії з 
питань планування, 

фінансів, бюджету та 
соціально- економучного 

розвитку  

_________С.М. Ковальчук

Голова постійної комісії  з 
питань освіти, культури, 
молоді фізкультури та 
спорту 
 

_________ Т.Б. Василів 

Заступник міського голови 

___________А.В.Стасів

Начальник 
фінансового управління

___________ Л.Б. Коваль

Відділ економічного 
розвитку та стратегічного 
планування 

____________ Г.М. Баран

Директор КП «Стрийське 
міське радіомовлення 

«Голос Стрия»

___________Г.М. Данильців

м. Стрий 
2021 рік


