
 
  Додаток 1 
  до міської цільової програми 

підтримки засобу масової інформації 
місцевого значення КП «Редакція 
газети «Запорозька Січ» 

 

Завдання і заходи з виконання  

Міської цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП «Редакція газети 

«Запорозька Сiч» 
                                                                        (найменування міської цільової програми)    

Найменування завдання 

Найменування 

заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела фінансуванні 

(бюджет міста, 

державний, обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги,    тис.грн. 

Всього 

  

2018 

1 2 3 4 5 6 

Фінансова підтримка КП 

«Редакція газети «Запорозька 

Січ» 

Забезпечити випуск 

не менше 260 

номерів газети 

«Запорозька Січ», 

стабільність її 

примірників, виходу 

за графіком 2 рази 

на тиждень обсягом 

8 і 32 полоси  

Виконавчий комітет 

Запорізької міської 

ради, КП «Редакція 

газети «Запорозька 

Січ» 

Бюджет міста 

(загальний фонд) 1179,095 1179,095 

Кошти підприємства 1905,330 1905,330 

Разом за завданням        3084,425 3084,425 

Разом за програмою                                                           3084,425 3084,425 

 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                  Р.О. Пидорич 
 
 
 
 



  

 
 

  Додаток 2 
  до міської цільової програми 

підтримки засобу масової інформації 
місцевого значення КП «Редакція 
газети «Запорозька Січ» 

 
                                                                                                

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

Міської цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП «Редакція газети 

«Запорозька Сiч» 
  (найменування міської цільової програми) 

тис.грн 

 

  

Обсяг фінансування, 

всього, тис.грн. 

За роками виконання 

2018 

1 2 3 

Бюджет міста 

1179,095 1179,095 

Державний бюджет 
    

Обласний бюджет 
    

Інші джерела* (доходи від продажу газет 

передплатникам, від продажу газет у роздріб, об’яви, 

рекламно-інформаційні послуги, від орендних операцій, 

від продажу газетної макулатури) 
1905,330 1905,330 

Усього 3084,425 3084,425 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                                                                                        Р.О. Пидорич 

 



  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             Додаток 3 

до міської цільової програми 
підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення КП 
«Редакція газети «Запорозька Січ» 

 

Очікувані результати виконання  

Міської цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення - КП «Редакція газети 

«Запорозька Сiч» 
 (найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання 

Найменування показників 

виконання завдання Одиниця виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавець 

Значення 

показників 

Усього 

  

2018 

1 2 3 4 5 6 

Фінансова підтримка КП «Редакція 

газети «Запорозька Січ» 

Кількість періодичних видань 

  

Виконавчий комітет 

Запорізької міської ради, 

КП «Редакція газети 

«Запорозька Січ» 1 1 Од. 

Кількість номерів 

  

Виконавчий комітет 

Запорізької міської ради, 

КП «Редакція газети 

«Запорозька Січ» 260 260 Од. 

Середній разовий тираж газети екз. 

Виконавчий комітет 

Запорізької міської ради, 

КП «Редакція газети 

«Запорозька Січ» 2200 2200 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                              Р.О. Пидорич 


