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   ПРОГРАМА 

розвитку місцевого самоврядування  

Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік 

 

1.  Загальні положення 

Дана програма розроблена на основі Європейської Хартії Місцевого 

самоврядування, Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад". 

 

2. Мета програми 

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, налагодження поінформованості 

громадян про роботу органів місцевого самоврядування та самих органів самоврядування 

про ситуацію в територіальній громаді, розширення сфер впливу на організаційні процеси в 

місті, активізацію діяльності депутатського корпусу і громадськості міста. 

 

3. Завдання програми 

Розширення місцевої демократії, налагодження постійної тісної співпраці міської 

ради та її виконавчого комітету із громадськістю міста, недержавними громадськими 

організаціями, бізнесом і владою, встановлення та підтримка партнерських зв’язків з 

громадами інших міст в Україні і за кордоном, обмін досвідом. 

 

4. Заходи Програми 

 

№ 

п/п 

Перелік об'єктів та види робіт Сума коштів,  

грн. 

Терміни 

виконання 

1. Інформаційна політика 

1.1 Придбання планшетів для системи поіменного 

електронного голосування 

130000 

 

лютий 

1.2 

 

Придбання системи поіменного електронного 

голосування  

94000  

1.3 Розроблення сайту Надвірнянської міської ТГ  35000 лютий 

1.4 Придбання інформаційних стендів для міської ради 5000 березень, 

травень 

1.5 Послуги з виготовлення (друкування) та встановлення 

банерів, рекламної продукції, постерів, блюбек, 

білбордів, плакатів, щитів. 

10000 лютий, 

квітень 

1.6 Інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності 

міської ради в ЗМІ (газети «Народна Воля», «Життя 

Прикарпаття») 

115000 

55000 

 

щомісячно 

1.7 Послуги відеозйомки та обробки зробленого матеріалу 6000 квітень 

серпень 

1.8 Фінансування місцевого телебачення і радіо ТРК 

Надвірна,  

480000 щомісячно 

1.9 Фінансування РАІ  40000 щомісячно 

1.10 Обслуговування системи відеоспостереження у 

м.Надвірна 

188000  

 РАЗОМ 1158000  



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

2.1 Послуги з організації харчування делегацій по обміну 

досвідом, (в т.ч. закордонних, учасників урочистих 

подій) 

25000 

 

січень 

квітень, 

червень, 

серпень 

2.2 Послуги з організації проживання делегацій по обміну 

досвідом (в т.ч. закордонних, учасників урочистих 

подій). 

20000 січень 

квітень, 

червень, 

серпень 

2.3 Послуги з перевезення делегацій, учасників заходів та 

інших запрошених. 

5000 

 

квітень, 

червень 

 РАЗОМ 50000  

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

самоврядування в Україні 

3.1 Членські внески до Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

43150 лютий 

3.2 Членські внески до Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна – 

Карпатська агенція регіонального розвитку» 

30000  

3.3 Членські внески до Місцевої асоціації органів 

місцевого самоврядування «Агенція розвитку 

об’єднаних територіальних громад Прикарпаття» 

24000  

 РАЗОМ 97150  

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 

10000 

 

січень, 

березень, 

квітень 

травень 

серпень 

4.2 Придбання новорічних подарунків 30000 грудень 

4.3 Придбання ритуальної продукції (вінків, кошиків, 

квітів, лампадок) для покладання до пам’ятників, 

могил визначних людей, меморіальних дощок.   

10850 січень, 

лютий 

березень 

травень 

червень 

серпень 

 РАЗОМ 50850  

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 

14000 лютий 

квітень 

 РАЗОМ 34000  

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 

10000 березень 

 РАЗОМ 10000  

 ВСЬОГО 1 400 000  



 

 

5. Очікувані результати 

-    підвищення рівня обізнаності мешканців міста із напрямками діяльності міської 

ради; 

- покращення документообігу, роботи із звернення громадян; 

- вивчення перейнятого досвіду територіальних громад інших міст, (в т.ч. 

закордонних) в діяльності міської ради; 

- організація та проведення державних і місцевих свят, визначних подій. 

 

Секретар міської ради                                                 Пекарський Т.М. 


