
У К Р А Ї Н А

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
    ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   05 червня 2018 року                     № 1717

Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького
від 29 березня 2018 року № 1569
«Про  затвердження Програми
висвітлення діяльності Міської ради 
міста Кропивницького та 
її виконавчого комітету на 2018 рік»

Керуючись  пунктом 22  статті   26,  статтею 59  Закону   України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  на  виконання  рішення  Кіровоградської
міської ради від 21 листопада 2017 року № 1197 «Про започаткування міської
премії в галузі культури»,  Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

   1. Внести зміни до Додатку до Програми висвітлення діяльності Міської
ради міста Кропивницького  та її виконавчого комітету  на  2018  рік  «Основні
заходи  по  реалізації  Програми   висвітлення  діяльності  Міської  ради  міста
Кропивницького та її виконавчого комітету  на 2018 рік» згідно з додатком.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради,  відзначення   нагородами,   забезпечення  законності,  релігії,  засобів
масової  інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та
зовнішньоекономічної діяльності, секретаря міської ради Табалова А.О.

Міський голова               А. Райкович

Клокова  22 69 48



              Додаток     
             до Програми висвітлення 

діяльності Міської ради міста 
Кропивницького  та її виконавчого 
комітету на 2018 рік

Основні заходи по реалізації Програми  висвітлення діяльності
Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету

на 2018 рік

На  забезпечення  висвітлення  діяльності  Міської  ради  міста
Кропивницького та її виконавчого комітету у 2018 році необхідно передбачити
виконання наступних заходів:

№
з/
п

Зміст основних
заходів

Строк
виконан-

ня

Відпові-
дальні за
виконан-
ня

Результи
виконання

Фінансування (тис. грн)
Всього У тому числі

Держ.
бюдж

Обл.
бюдж

Міськ.
бюдж.

Власні
доходи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Економічна 

підтримка видання 
вісника  Міської 
ради міста 
Кропивницького 
«Вечірня газета» 

2018 рік Відділ  по
роботі  із
засобами
масової
інфор-
мації

Забезпе-
чення
висвіт-
лення
діяльності
Міської
ради  міста
Кропив-
ницького та
її  виконав-
чого
комітету

1144,5 - - 782,5 362,0

2 Висвітлення
діяльності  Міської
ради  міста
Кропивницького та її
виконавчого
комітету, у  тому
числі:
-  телебачення  та
радіомовлення;
- друковані ЗМІ
- електронні 
інформаційні  
ресурси;

2018 рік Відділ по
роботі із
засобами
масової
інфор-
мації

Забезпе-
чення
висвіт-
лення
діяльності
Міської
ради  міста
Кропив-
ницького та
її  виконав-
чого
комітету

1310,256 - - 1310,256

629,50

275,756
405,00

-

3 Виплата  грошової
частини  міської
журналістської
премії  імені Віталія
Ципіна  та  міської
премії
фотохудожників
імені  Василя
Ковпака  

2018 рік Відділ по
роботі із
засобами
масової
інфор-
мації

Популяри-
зація
високої
професій-
ності  та
стандартів
журналіс-
тики

20,00 20,00

Всього 2474,756 - - 2112,756 362,0

Начальник відділу по роботі
із засобами масової інформації С.Якунін
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