
Додаток № 1

до рішення міської ради

від 21.04.2021 №8/8-6

обласний

бюджет

міський  

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інше:  Розвивати 

інформаційно -

комунікаційну 

інфраструктуру. 

Проводити широкі PR 

компанії та заходи з 

вирішення соціально 

важливих питань.

1 Сприяння широкому 

висвітленню  засобами 

масової інформації міста, 

області та країни ходу 

впровадження реформ, 

ініційованих Президентом 

України, Кабінетом 

міністрів України, місцевою 

владою які спрамовані на 

поліпшення соціально - 

економічної ситуації в країні 

та регіоні

2021 Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики

990,20 990,20 офіційний сайт 

Покровської 

міської ради              

друковані ЗМІ                

інтернет- 

видання                 

інформаційні 

агенції                 

телеканали

щоденно                                          

щотижнево

2 Інформаційно-

організаційний супровід 

державних, міських заходів 

та діяльності міста

2021 Покровська міська 

рада, відділи та 

управління міської 

ради

265,77 265,77 Білборди, 

книжкова 

продукція, 

блокноти, 

сувеніри, 

подарунки

за потребою

3 Витрати на встановлення та 

підтримку іміджу виконавчої 

влади міста 

2021 Виконком міської ради 400,00 400,00 придбання 

квітів, грамот, 

листів подяки, 

рамок ; виплати 

до грамот та 

подяк

за потребою

4 Забезпечення 

функціонування офіційного 

web-сайту Покровської  

міської ради, оплата послуг 

хостингової компанії

2021 Покровська міська 

рада, відділи та 

управління міської 

ради

2 997,00 2 997,00

функціонування 

офіційного web-

сайту

 1  сайт

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець
найменування 

показника

значення 

показника

підпри-

ємств

інших 

джерел

Ціль 1. Оновлена, конкурентноспроможна економіка

5. Розвиток інформаційного простору. Забеспечення доступу до неупереджених джерел інформації

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

Всього

у тому числі за рахунок коштів:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Організація інформування 

населення  Донецької 

області шляхом розміщення 

соціальної реклами щодо 

державних свят, державних 

та обласних програм 

розвитку області на засобах 

зовнішньої реклами 

(забезпечення друку - 

обласний бюджет, 

забезпечення поклейки та 

розміщення постерів/афіш 

на біл-борда, лайт-боксах, 

сітілайтіх та ін засобах 

зовнішньої реклами - місцеві 

бюджети) 

2021 Департамент 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

ОДА, 

Покровська міська 

рада

0,00

Кількість носіїв 

зовнішньої 

реклами

4 носії 

6 Сприяння роботі 

Громадської ради

2021 Громадська рада 0,00 кількість 

засідань 
6

7 Проведення публічних 

консультацій з 

громадськістю

2021 Структурні підрозділи 

міської ради

0,00 кількість 

публічних 

консультацій

12

8
Надання фінансової 

підтримки на реалізацію 

проектів і програм ІГС 

відповідно до Порядку 

проведення конкурсу з 

визначення програм 

(проектів, заходів), 

розроблених ІГС

2021 Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики

0,00

кількість 

профінансованих 

проектів

1

9 Проведення громадських 

обговорень щодо виконання 

Плану заходів сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства у м.Покровську

2021 Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики

0,00

кількість 

громадських 

обговорень

1

9 Всього: 4 652,97 4 652,97

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                  Н. Іваньо

Інше:  Сприяти розвитку 

громадського 

суспільства, підвищення 

рівня взаємодії влади та 

організаціями 

громадянського 

суспільства 


