
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                                                                            №7/40-1765
м. Лиман

Про затвердження міської 

Програми підтримки засобів 

масової інформації — 

комунального підприємства 

“Редакція газети “Зоря” на 2018 

рік

З метою фінансової підтримки міськрайонної газети “Зоря”, керуючись ст. 91

Бюджетного  Кодексу  України,  п.  22  ч.  1  ст.  26  Закону  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні” міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  підтримки засобів масової інформації — комунального

підприємства  “Редакція  газети  “Зоря”  (далі  —  Програма)  на  2018  рік

(додається). 

2. Фінансовому  управлінню  міської  ради  (Пилипенко)  профінансувати  заходи,

вказані  в  Програмі,  за  рахунок  коштів,  передбачених  бюджетом  Лиманської

об’єднаної територіальної громади. 

3. Рішення Лиманської міської ради від 23.12.2016 № 7/22-975 “Про затвердження

міської  Програми  підтримки  засобів  масової  інформації  —  Комунального

підприємства “Редакція газети “Зоря” на 2017 рік”, від 16.02.2017 №7/24-1082

“Про затвердження міської Програми підтримки засобів масової інформації —

комунального  підприємства  “Редакція  газети  “Зоря”  на  2017  рік  в  новій

редакції” вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та першого

заступника міського голови Драч Ю.А.

Міський голова П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від ______________№____

ПРОГРАМА
підтримки засобів масової інформації — комунального

підприємства “Редакція газети “Зоря” 
на 2018 рік

Лиман
2018



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва
Програма підтримки засобів масової інформації — комунального підприємства

“Редакція газети “Зоря” на 2018 рік

2. Мета Програми:
-  забезпечення  фінансової  підтримки  міськрайонної  газети  “Зоря”  для  придбання

газетного паперу і видруку газети

3. Замовник
комунальне підприємство “Редакція газети “Зоря” 

4. Початок, закінчення виконання
2018 рік

5. Етапи виконання
-

6. Загальні обсяги фінансування

199 тис. грн.

№

з/п

Зміст заходу Кіль-кість Загальна

сума (тис.

грн.)

Очікуваний

результат

1 Придбання газетного паперу 

для видруку газети

10 тонн 199,00 Своєчасне 

інформування  

населення про  

діяльність 

міської ради та 

її виконавчих 

органів

Всього: 199,00



Затверджено

рішенням Лиманської

міської ради

від______________№____

ПРОГРАМА
підтримки засобів масової інформації — комунального підприємства “Редакція

газети “Зоря” на 2018 рік

1. Загальні положення
Лиманська міська рада, як співзасновник комунального підприємства “Редакція

газети  “Зоря”,  для  своєчасного  інформування  населення  Лиманської

об’єднаної  територіальної  громади  про  діяльність  міської  ради  та  її

виконавчих органів, підтримує комунальне підприємство “Редакція газети

“Зоря” коштами на придбання газетного паперу для видруку міськрайонної

газети “Зоря”.

В 2018 році планується видрукувати 100 номерів газети тиражем в

межах 5000 тисяч примірників.

2. Мета програми
Метою Програми є:

- забезпечення  фінансової  підтримки  міськрайонної  газети  “Зоря”  для

придбання газетного паперу і видруку газети

3. В результаті виконання Програми очікується:
-  своєчасне  інформування  населення  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади  про  діяльність  міської  ради  та  її  виконавчих

органів

4. Заходи по виконанню Програми
1. Придбання газетного паперу для видруку газети (10 тонн газетного паперу)

Передбачити кошти в сумі 199,00 тис. грн. (з розрахунку 1 тонна — 19 900 грн.)

                                                   комунальне підприємство “Редакція газети “Зоря”



5. Загальні обсяги фінансування
199 тис. грн.

№

з/п

Зміст заходу Кіль-кість Загальна

сума (тис.

грн.)

Очікуваний

результат

1 Придбання газетного паперу 

для видруку газети

10 тонн 199,00 Своєчасне 

інформування  

населення про  

діяльність 

міської ради та 

її виконавчих 

органів

Всього: 199,00

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове  забезпечення  виконання Програми буде  здійснюватися за  рахунок

коштів, передбачених бюджетом Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

7. Контроль за виконанням Програми

Організація  виконання  Програми  покладається  на  комунальне  підприємство

“Редакція газети “Зоря”.

Програму розроблено комунальним підприємством “Редакція газети “Зоря”.

Головний редактор

газети “Зоря” О.А. Пасічник

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц


