
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІI СЕСІЯ, VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 лютого 2022 року               Стрий                        № 974

Про виконання  Програми
“Нашим слухачам найповніша і
найсвіжіша місцева інформація” 
за 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 Звіт про виконання програми “Нашим слухачам 
найповніша і найсвіжіша місцева інформація” за 2021 рік.

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

Міський голова                     Олег КАНІВЕЦЬ



Резюме обґрунтування щодо потреби в даній програмі на 2022 рік
     КП "Стрийське міське радіомовлення "Голос Стрия" займається
створенням та розповсюдженням інформаційно-аналітичних,     
публіцистичних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких,  
дитячих, розважальних та музичних програм – згідно з ліцензією на 
мовлення Національної  ради  України з питань телебачення і 
радіомовлення (ліцензія Серія НР № 00077-м від 7серпня 2014 р.)
     В інформаційно-аналітичних програмах висвітлюються офіційна 
інформація органів місцевого самоврядування (розпорядження, рішення, інші 
регуляторні акти), оперативна інформація про виникнення надзвичайних 
ситуацій, криміногенна ситуація, оперативно-медична інформація, 
актуальні події в різних сферах життя. Науково-просвітницькі радіопередачі 
спрямовані на доведення до населення маловідомих історичних, політичних 
фактів, функціонування і нововведень сфери освіти, медицини, ряд 
просвітницьких питань, які цікавлять радіослухачів і для яких запрошуються 
відповідні спеціалісти – науковці, медики, освітяни та ін., що готують для 
передач відповідну науково-популярну інформацію чи  дають інтерв’ю на 
актуальні теми. Дитячі радіопередачі спрямовані на дитячу аудиторію. 
Музичні та розважальні побудовані виключно на автентичних оригінальних 
творах місцевих авторів та творчих сил регіону.
    Постійно діючі рубрики - «Правова освіта населення», «Людина і 
закон», «Запитуйте – відповідаємо», «Революція гідності», «Україна – це 
ми», «Герої не вмирають», «Героям Небесної Сотні», «Героям АТО», 
«Сторінки історії», «Славні імена», «Рідне місто моє», «Ваше здоров'я», 
«Християнський місяцеслов», "Стрий мистецький", "Світ поезії", 
"Літературна вітальня", «Славні імена», «Світ творчого слова», 
«Літературна вітальня», "Мово рідна, слово рідне", «Первоцвіт», "Світ 
дитини», "Твій друг — бібліотека", «Дзвіночок», «Театр перед 
мікрофоном», «Під крильцями юної музи», «Проба пера» та цілий ряд 
інших.
      Радіопередачі КП «Стрийське міське радіомовлення  "Голос Стрия" є засобом 
оперативного зв’язку з місцевим населенням  для органів місцевого самоврядування 
і зокрема відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Стрийської міської ради, що особливо актуально в наш час, офіційним джерелом 
інформації місцевих органів управління, а також  ідеологічно  та патріотично 
виховним засобом, що теж надзвичайно важливо. Тому необхідність  радіопередач 
як офіційного та ідеологічного ЗМІ важко переоцінити.
     Згідно з Додатком 4 вищезгаданої ліцензії на мовлення – за програмною 
концепцією мовлення – частка програм власного виробництва - 100%, 
мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі 
власного виробництва) – 100%, формат – просвітницько-інформаційний.
Радіопередачі КП «Стрийське міське радіомовлення  "Голос Стрия" 
розраховані на усі верстви слухачів - без вікових обмежень,  оперативно 
доносять інформацію до населення міста, району і смт. Моршин.

М.П. Данильців Г.М.

                                 



Пояснювальна записка
щодо результатів виконання Програми за 2021р. по комунальному 
підприємству «Стрийське міське радіомовлення «Голос Стрия»

      У програмі «Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева
інформація» метою визначене 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.  
В основному, мета досягнена повністю.

За  2021рік журналісти установи задовольнили
інформаційні потреби усіх верств слухачів – без вікових обмежень,
донесли до  радіослухачів необхідну  інформацію через
створення та розповсюдження інформаційних, пізнавальних, 
культурологічних,краєзнавчих, дитячих,розважально-музичних програм та 
передач:
всього за рік: 
   кількість передач                                - 198
   кількість годин радіомовлення          - 104

Обсяг радіомовлення та кількість передач, запланованих на початку року,  на 
кінець звітного періоду повністю виконані.

      Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати , що очікувані результати  
по запланованих  заходах та результативних показниках повністю досягнено.

Директор                                                                 Г.М. Данильців



Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 
1. Основні дані:

 - Назва Програми_«Нашим слухачам найповніша і найсвіжіша місцева інформація»
- Номер та дата рішення про прийняття Програми № 128 від 28.01.2021р.
             - Заплановане фінансування, грн.580 700,00

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)  КП «Стрийське міське радіомовлення «Голос Стрия»____
   - Мета  Програми - оперативне   інформування   населення   про  найважливіші   події   вполітичному, 
економічному та культурному житті міста;
- висвітлення різноманітних проблем розвитку усіх сфер життєдіяльності міста.
 - обговорення цікавих тем  для широкого загалу.

2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ

Плановане 
фінансування, 
тис.грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ

Фактичне 
фінансуванн
я (касові 
видатки), 
тис.грн

Створення 
інформаційних програм 
та передач

120100 2610 580,7 2021
Створення 
інформаційних 
програм та передач

2610 544,2

3.Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *

        Тис.Грн. 544,2 

   2111       374,7
                 2120      82,4
                 2210            1,5
                 2240        45,1
                 2270            6,3
               2272            0,3
                 2273             1,1
                 2274             4,9
2800         34,2

*- отримувач коштів
 перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх
 виконання за звітний період: 



Затверджено паспортом 
(бюджетної) програми на 
звітний період, тис.грн.

Виконано за звітний 
період, тис.грн. Відхилення

у тому числі: у тому числі: у тому числі:№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру

Джере
ло 

інфор
мації усього загальний 

фонд
спец. 
фонд

усього загальн
ий фонд

спец. 
фонд

усього загаль
ний 

фонд

спец. 
фонд

Завдання 1
1. затрат

показник 
обсяг підтримки, тис. грн.
кількість радіостанцій, од.
кількість установ, од.
кількість ставок, осіб
керівних працівників
журналістів

Тис. грн.. 580,7
1
1
2,5
1
1

580,7
1
1
2,5
1
1

544.2
1
1
1,5
1
1

544,2
1
1
1,5
1
1

36,5 36,5

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників знижка при придбанні ліцензії
показник 

2. продукту
Показник обсяг радіомовлення
Кількість радіоточок  
Радіослухачів  

Год.
Шт. 
осіб

 104
3220
9676

104
3220
9676

104
3220
9676

104
3220
9676

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників
показник

3. ефективності
Показник
На одиницю радіомовлення Грн./год. 5583 5583 5232 5232 351 351

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників  знижка при придбанні ліцензії

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі 
продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми. 

Керівник установи                                                                 Данильців Г.М.

Бухгалтер                                            Басараб Г.І.


