
Додаток 2 

до рішення  Надвірнянської 

міської ради від 24.12.2020  

№54-3/2020 
 

 

Заходи Програми 

розвитку місцевого самоврядування в м.Надвірна на 2020 рік 
№ 

п/п 

Перелік об'єктів та види робіт Сума коштів  

грн. 

Терміни 

виконання 

1. Інформаційна політика 
1.1 Технічне обслуговування та хостинг офіційного інтернет-сайту 

міської ради. 

2000 

 

лютий 

1.2 

 

Створення інтернет сторінки м.Надвірна з розділами: інвестиції, 

туризм та події українською та англійською мовами 

5000 лютий 

1.3 Придбання інформаційних стендів для міської ради 2750 березень, 

травень 

1.4 Послуги з виготовлення (друкування) та встановлення банерів, 

рекламної продукції, постерів, блюбек, білбордів, плакатів, 

щитів. 

4000 лютий, квітень 

1.5 Інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності міської 

ради в ЗМІ (газети «Народна Воля», «Життя Прикарпаття») 

90000 

50000 

 

щомісячно 

1.6 Послуги відеозйомки та обробки зробленого матеріалу 18000 квітень 

серпень 

вересень 

грудень 

1.7 Фінансування місцевого телебачення і радіо ТРК Надвірна 615000 щомісячно 

1.8 Придбання принтера    5250 березень 

1.9 Інформаційні послуги розміщення повідомлення та іншої 

інформації в газеті "Репортер"  

24000 червень 

жовтень 

 РАЗОМ 816000  

2.Навчання, обмін досвідом, встановлення та підтримка партнерських зв’язків 

2.1 Участь депутатів, посадових осіб апарату міської ради, 

активістів територіальної громади міста в семінарах, 

конференціях, навчаннях. 

1000 

 

червень 

2.2 Послуги з організації харчування делегацій по обміну досвідом, 

(в т.ч. закордонних, учасників урочистих подій) 

39600 
 

січень квітень, 

червень, 

серпень 

2.3 Послуги з організації проживання делегацій по обміну досвідом 

(в т.ч. закордонних, учасників урочистих подій). 

49500 січень 

квітень, 

червень, 

серпень 

2.4 Послуги з перевезення делегацій, учасників заходів та інших 

запрошених. 

7000 

 

квітень,  

червень 

 РАЗОМ 97100  

3. Участь міської ради в роботі організацій, які сприяють розвиткові місцевого самоврядування в 

Україні 

3.1 Членські внески до Асоціації міст органів місцевого 

самоврядування в Україні 

14000 лютий 

 РАЗОМ 14000  

4. Підвищення позитивного іміджу територіальної громади міста, депутатського корпусу міської ради 

та її органів в Україні та за її межами 

4.1 Придбання атрибутики міста, книг, буклетів, відзнак, рамок, 

папок, пакетів, грамот, календарів, сувенірів 

20000 

 

січень, 

березень, 

квітень 

травень 

серпень 

4.2 Придбання друкованих книг авторів з м.Надвірна 10000 березень 



4.3 Організація та підготовка міських заходів та свят: 

- фестиваль «Розколяда» 

- фестиваль «Файне Різдво у Надвірній» 

 

 40000 

15000 

 

січень 

   грудень 

4.4 Забезпечення проведення міського конкурсу проектів 

молодіжних громадських організацій 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

Організація діяльності "Школи –HUB НК НТУ"  9000 

Організація тренінгу – "Батьки і Я"  9000 

Придбання книги про 30-ти річну діяльність товариства "Агапе" 

на Надвірнянщині  

9000 

Організація та проведення промоції  "Nadvirna Squash 55"  9000 

Організація мистецького фестивалю УПЮ "Старі фотографії"

  

9000 

4.5 Придбання новорічних подарунків 30000 грудень 

4.6 Придбання ритуальної продукції (вінків, кошиків, квітів, 

лампадок) для покладання до пам’ятників, могил визначних 

людей, меморіальних дощок.   

11000 січень, 

лютий 

березень 

травень 

червень 

серпень 

4.7 Придбання освітлювального обладнання (святкової ілюмінації)  157 000 грудень 

4.8 Придбання штучної новорічної ялинки   196 000 грудень 

4.9 Придбання новорічних ялинкових прикрас (іграшки)  29 000 грудень 

4.10 Придбання звукового обладнання (колонка, підсилювач, пульт)  18 000 грудень 

 РАЗОМ 571000  

5. Управління, оренда та продаж нерухомого майна міста 

5.1 Проведення інвентаризації,  виготовлення технічної 

документації для підтвердження права власності на об’єкти 

нерухомості, реєстрація права власності на комунальне майно, 

проведення експертних оцінок комунального майна, 

незалежного аудиту бухгалтерсько-облікової і технічної 

документації щодо комунального майна та його страхування 

20000 лютий 

5.2 Проведення судових експертиз та інших експертних висновків та 

досліджень 

43000 лютий 

квітень 

 РАЗОМ 63000  

6. Матеріально-технічне забезпечення роботи депутатів міської ради 

6.1 Придбання канцелярських приладів, папок, блокнотів, значків, 

книг, нормативних актів з питань діяльності органів місцевого 

самоврядування 

6000 березень 

 РАЗОМ 6000  

ВСЬОГО 1567100  

 

 

Секретар міської ради      Пекарський Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


