
проект 

 

УКРАЇНА 

Сокальська міська рада 

 __ сесія  VІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № ___ 

 

Про  затвердження  

программ м.Сокаля  на 2017 рік 

  

 З метою забезпечення надійної для забезпечення більш ефективного 

використання коштів міського бюджету, врахувавши, керуючись пунктом 22 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської 

ради, - 

         ВИРІШИЛА :    

     

1. Затвердити міські  програми м. Сокаля на 2017 рік 

-    «Капітальний  ремонт житлового фонду на 2017  рік» 

-    « Благоустрій  міста Сокаля на 2017  рік» 

-    « Розробка  схем та проектних рішень  міста Сокаля на 2017  рік» 

-    « Землеустрою  міста  Сокаля  на  2017  рік»   

-    « Спорт  для  всіх  в  місті  Сокалі  на  2017  рік» 

-    « Підтримка  матеріально-технічної  бази  ясла-садків м. Сокаля на 

2017  рік» 

- « Соціального  захисту окремих  категорій  населення  м. Сокаля на 

2017 – 2018 рр » 

- « Реконструкція та капітальне будівництво об’єктів комунальної  

власності   міста  Сокаля на 2017  рік»   

  

2. Виконавчому комітету міської ради у межах бюджетних призначень 

забезпечити фінансування даних  Програм. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань б   

юджету  та  соціально економічного  розвитку  міста  міської ради. 

 

  

                  Міський  голова                                                В. І. Кондратюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

Програми презентаційних заходів м.Сокаль на 2016 рік 

 

1 Ініціатор розроблення 

 програми 

Міська рада 

2 Учасники програми Виконавчий комітет міської 

ради 

3 Термін реалізації програми 2016 рік 

4 Бюджет програми 120000 грн 

5 Можливі джерела фінансування Кошти обласного бюджету 

Кошти місцевого бюджету 

Гранти 

інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством 

6 Очікуваний Результат Розробка Презентації міста 

Сокаля 

Встановлення кандидатів на 

міста - побратими з містом 

Сокалем 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодавча база в рамках якої розроблена Програма 

Презентаційних заходів в м. Сокаль на 2016 рік. 

 
- Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», затверджена Указом 

Президента України від 12.01.2015 №5/2015; 

- Державна цільова стратегія регіонального розвитку на період до 2020 

року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

06.08.2014 № 385; 

- Проект  Статута територіальної громади міста Сокаля  

 

 

Вступ 
  

Малі міста займають особливе місце в історичному розвитку держави, 

в яких  розвивались національна культура та духовність. Проте спад 

виробництва, економічна дестабілізація суттєво послабили соціально-

економічну та фінансову бази малих міст. Місто Сокаль з своєю довгою 

історією та географічним розміщенням як ніколи має використати ці ресурси 

на покращення розвитку міста та  його іміджу. 

Саме тому мають бути налагодженні взаємовигідні ділові контакти м 

Сокаля  з  регіонами інших країн,  для повного розкриття його економічного, 

науково-технічного та культурного потенціалу в контексті євроінтеграції 

держави, вважається за доцільне розвивати побратимські відносини м. 

Сокаля  з іноземними містами. 

 Виконавчий комітет Сокальської міської ради здійснює зовнішні 

відносини в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами 

України, відповідно зовнішньополітичного курсу та зовнішньоекономічної 

політики України. 
 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована 

Програма 

 



Прийняття цієї Програми обумовлено необхідністю створення 

цілісної ефективної системи співробітництва з іноземними регіонами, яка 

відкриває нові перспективи для послідовного налагодження дружніх 

відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного 

виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на 

євроінтеграцію, а також формування позитивного міжнародного іміджу 

міста, яке має забезпечити створення у світі сприятливого інформаційного 

простору для політичного та соціально-економічного розвитку міста. 

Використання міжнародного міжрегіонального співробітництва є 

найдієвішими інструментами соціально-економічного розвитку міста та 

фактором пом’якшення територіальних диспропорцій, а також вирішення 

актуальних проблем. 

Для подолання причин, що стримують подальший розвиток 

міжнародної співпраці, процес формування позитивного міжнародного 

іміджу міста Сокаля, для їх розв’язання, необхідне розроблення та прийняття 

відповідної Програми.  

Прийняття цієї Програми спрямовано на: 

- формування позитивного міжнародного іміджу міста Сокаля, яке має 

забезпечити створення у світі інформаційного простору, сприятливого 

для підвищення ефективності співробітництва та зростання 

надходження іноземних інвестицій в економіку міста; 

- роз’яснення перспектив європейської інтеграції України та її 

механізмів, формування широкої громадської підтримки курсу України 

на інтеграцію до ЄС, економічних та соціальних реформ, здійснюваних 

в рамках реалізації  Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом 

та Україною. 

 

2 . Мета Програми 
- Встановлення та поглиблення економічних, соціальних, освітніх, 

культурних, туристичних та інших відносин з іноземними містами; 

 

- Подальшого підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті 

Сокаля, розвиток інвестиційного, культурного, соціального та інших 

напрямків співробітництва міста з адміністративно-територіальними 

одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у 

відповідності із регіональними інтересами; 

 

- Встановлення  партнерських та побратимських зв'язків міста Сокаля з 

адміністративно-територіальними утвореннями іноземних країн; 

 

- Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про 

місто Сокаль, його економічні та інвестиційні можливості, культурні і 

історичні традиції, створення сприятливого інвестиційного клімату для 

іноземних інвесторів, промоція міста в Україні і за кордоном, його 

позиціонування як туристично-привабливого міста; 



 

- Залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та використання 

прогресивного іноземного управлінського досвіду; 

 

- Обмін позитивним досвідом здійснення місцевого самоврядування, 

громадської діяльності; 

 

- Забезпечення відповідності рівня міжнародної іміджевої роботи 

Сокальської міської ради позиціюванню та ролі міста Сокаля на 

обласному, національному та міжнародному рівнях; 

 

3. Основні завдання та напрямки Програми: 
          Обмін офіційними делегаціями; 

- Зміцнення співпраці органів місцевого самоврядування; 

- Налагодження контактів між громадськими організаціями, активізація 

їх співпраці; 

- Вивчення національної самобутності та дослідження етнічної 

ідентичності; 

- Поширення за кордоном відомостей про Україну, про наше місто; 

- Створення спільних програм і проектів у сфері культури, мистецтва, 

освіти, підприємництва, житлово-комунального господарства, туризму, 

охорони здоров’я та спорту; 

- Налагодження і розширення безпосередніх контактів між мешканцями;                 

- Обмін учнівськими та молодіжними делегаціями; 

- Проведення культурно-мистецьких обмінів; 

- Інтегрування учнів у партнерські школи, позашкільні організації та 

сім’ї; 

- Покращення знань іноземних мов; 

- Обмін досвідом у боротьбі з соціальними проблемами (наркоманія, 

СНІД, алкоголізм тощо); 

 

4. Шляхи і способи досягнення мети: 
  

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної 

політики у сфері розвитку європейської інтеграції, покращення міжнародного 

іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними містами-партнерами та 

налагодження нових взаємно корисних зв’язків. Мету Програми 

передбачається досягти шляхом активізації міжнародного співробітництва у 

галузях економіки, інвестиційної діяльності, освіти, культури, туризму, 

інших сферах суспільного життя, завдяки проведенню виваженої місцевої 

зовнішньої політики, а також участі міста Сокаль у спеціалізованих 

міжнародних виставках та конференціях, проведенню в місті свят, фестивалів 

та інших заходів місцевого та міжнародного рівнів, міжнародному обміну 

робочими та офіційними делегаціями, випуску інформаційних, 



презентаційних матеріалів про місто, налагодження співпраці з іноземними 

партнерами тощо. 

Покращення інформування населення про міжнародну діяльність 

Сокаля планується здійснювати за допомогою співпраці з місцевими ЗМІ, а 

також громадськими організаціями, розміщення інформації на офіційній 

сторінці Сокальської міської ради і її виконавчого комітету. 

  

5. Очікувані результати, ефективність Програми 
  

 Реалізація програми дасть змогу: 

5.1. Продовжити роботу з подальшого забезпечення розвитку і поглиблення 

зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн на 

довгостроковій основі; 

5.2. Підвищити рівень міжнародного співробітництва у місті для створення 

позитивного міжнародного  іміджу  міста Сокаль; 

5.3. Розширити  формат співпраці з містами-партнерами Сокаль, встановити 

нові перспективні зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями 

іноземних країн; 

5.3. Покращити інвестиційний клімат для іноземних інвесторів та сприяти 

залученню інвестицій; 

5.4. Позиціонувати м.Сокаль як культурно-мистецький центр, туристично-

привабливе місто; 

5.5. Стимулювати розвиток туризму завдяки проведенню виваженої місцевої 

політики; сприяти збереженню і відновленню об’єктів історико-культурної 

спадщини; 

5.6. Покращити інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва, 

зокрема висвітлення міжнародного життя Сокаля у місцевих ЗМІ та на веб- 

сайті Сокальської міської ради. 
  
 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за 

рахунок: 

- коштів міського бюджету міста Сокаль в межах виділених асигнувань на 

бюджетний період; 

- інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. 

 

 

7. Термін виконання Програми 

 
Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом 

послідовної реалізації впродовж зазначеного періоду заходів, направлених на 

розвиток та поглиблення євроінтеграційного та міжрегіонального 



співробітництва з регіонами країн світу, а також скоординованої та 

професійної інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

формування позитивного міжнародного іміджу міста Сокаля у 2016 р. 

Внесення змін до плану заходів Програми та термінів їх виконання 

здійснюватиметься за необхідністю. 

 

8. Контроль виконання Програми 

 

Контроль виконання Програми здійснює Сокальська міська рада. 

Громадський контроль ходу реалізації Програми здійснюється постійною 

комісією Сокальської міської ради з питань бюджету та економіки. 

 

9. Очікувана ефективність виконання Програми 

 

Реалізація Програми дасть змогу створити позитивний імідж міста Сокаль у 

2016 році та рівень інформованості міжнародної спільноти про місто та його  

потенціал, а також подальший розвиток співробітництва.  

 

 

 

 

  Міський  голова                                                В. І. Кондратюк 
 


