
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

                

   Р І Ш Е Н Н Я  №79-24/18 

 

30 серпня  2018 року                                            м. Вижниця 

 

Про внесення змін та доповнень до 

комплексної Програми розвитку  

інформаційної та видавничої галузей  

Вижницького району на 2018-2020 роки  
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист Вижницької районної державної 

адміністрації від 11.07.2018 року №01.34-956, враховуючи експертні висновки 

відділу економіки та агропромислового розвитку, фінансового управління 

Вижницької районної державної адміністрації та рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку з 

цього питання, районна рада     

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни та доповнення до комплексної Програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-2020 роки 

(додається). 

2. Районній державній адміністрації забезпечити повне виконання 

Комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки зі змінами.  

3. Відповідальному виконавцю (відділ внутрішньої політики та доступу до 

публічної інформації апарату райдержадміністрації) щорічно в ІV кварталі 

інформувати районну раду про стан виконання цієї Програми.  

4. Фінансування заходів Програми здійснювати, дотримуючись вимог ст.85 

Бюджетного Кодексу України та Порядку формування, фінансування та 

моніторингу виконання районних цільових (комплексних) програм та включення 

їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Вижницького району, 

затвердженого рішенням V сесії районної ради V скликання від 26.06.2006 року 

№89-05/06 (із змінами). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку 

(І.Романюк).  

 

 

Голова районної ради                                                                  М. Андрюк 



Додаток 1 
Додаток до рішення двадцять 

четвертої сесії Вижницької районної 

ради VII cкликання   

30 серпня 2018 року №79-24/18 

 

Пункти 9. та 9.1. розділу І. Загальна характеристика комплексної Програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2018-

2020 роки викласти у наступній редакції:  

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

(тис. грн.) 

1 902,0 

9.1. В тому числі бюджетних 

коштів  

1 884,0 

 Районного бюджету  1 821,0  

 

 

Керуючий справами районної ради      Г.Івоняк  



 

Додаток 2 

до комплексної Програми розвитку 

інформаційної та видавничої галузей  

Вижницького району на 2018-2020 роки 

 

Ресурсне забезпечення  комплексної Програми 

розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки 

викласти в наступній редакції: 

                    

(тис.грн.) 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

програми 

 

   2018 рік 

 

2019 рік 

 

2020 рік 

Всього витрат на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів всього, в тому числі 654,0 624,0 624,0 1902,0 

державний бюджет - - -  

обласний бюджет - - -  

районні бюджети 627,0 597,0 597,0 1821,0 

бюджет Вашківецької міської ради 21,0 21,0 21,0 63,0 

кошти небюджетних джерел (кошти авторів на спонсорів) 6,0 6,0 6,0 18,0 

 

Керуючий справами районної ради           Г.Івоняк  
 

 

 



 

 Розділ VI. Напрями діяльності та заходи комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей 

Вижницького району на 2018-2020 роки викласти в наступній редакції: 
 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності  

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці  Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат  

 ІІ. Висвітлення 

діяльності 

районної 

виконавчої влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування в 

засобах масової 

інформації 

 

1. Фінансова підтримка і 

розвиток діяльності КП 

«Редакція районного 

радіомовлення «Радіо 

«Хвилі Черемошу» 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 рр. Районна рада Районний 

бюджет, місцеві 

бюджети  

2018 – 145,0 

2019 – 115,0 

2020 – 115,0 

Поліпшення 

інформування 

населення про 

діяльність 

районної 

державної 

адміністрації 

та районної 

ради 

 

 

 

Керуючий справами районної ради        Г. Івоняк  

 

 

 


