
    

 

       

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(позачергова тринадцята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 листопада 2021 року 

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 
Комунальної установи – редакції міськрайонного  
радіомовлення «Радіо – Лубни» на 2021 рік 
 
 Розглянувши клопотання КУ РМР «Радіо-Лубни» про перерозподіл  
коштів на поточне утримання установи, відповідно до Програми фінансової 

підтримки Комунальної установи – редакції міськрайонного радіомовлення 

«Радіо – Лубни» на 2021 рік, з метою удосконалення системного підходу щодо 

інформаційного забезпечення населення, керуючись Законами України «Про 

інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів», «Про телебачення і радіомовлення», керуючись ст. 91 

Бюджетного Кодексу України,ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
 

міська рада вирішила: 
     1.Внести зміни до  Програми фінансової підтримки Комунальної 
Установи– редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області від 18.02.2021р., а саме: 
додаток 1 до Програми «Розрахунок  видатків на поточне утримання КУРМР 

«Радіо-Лубни» на 2021р.» викласти у новій редакції (додається). 
    2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради(начальник Романенко Т.О.) передбачити кошти для реалізації змін до 

Програми. 
    3.Організацію виконання рішення покласти на головного розпорядника 

коштів - виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 
    4.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Білокінь Ю.М. та постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету та фінансів. 
 
 
Лубенський міський голова      Олександр ГРИЦАЄНКО 



Додаток 1 
до рішення Лубенської міської ради 
від 11 листопада 2021року 
до Програми фінансової підтримки 
Комунальної установи-редакції 
міськрайонного радіомовлення 
«Радіо-Лубни» на 2021 рік 

 
 
 

Розрахунок видатків на поточне утримання КУРМР «Радіо-Лубни» на 2021 рік 
 

№ з/п Вид витрат Сума, грн. 
1 Технічне обслуговування і експлуатація мереж 

ефірного радіомовлення, Концерн 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 

145000,00 

2 Телекомунікаційні послуги, ПАТ 

«Укртелеком» 
4000,00 

3 Комунальні послуги (опалення), ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 
6000,00 

4 Послуга мережі Інтернет, ТОВ «НВП-Коннект» 3000,00 
5 Оплата заборгованості Концерну РРТ 33000,00 
6. Заробітна плата (2 працівники по 0,5 ставки) 60377,00 
7. Нарахування на заробітну плату 13623,00 
 Всього: 265000,00 

 
 
 

 
 
 Секретар міської ради                                             Маргарита КОМАРОВА 
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