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1. Паспорт районної Програми
висвітлення діяльності Козелецької районної державної адміністрації та
Козелецької районної ради в районній газеті «Новини Придесення» на
2018-2020 роки

2.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації

1.

Козелецька районна державна
адміністрація
Закони України «Про державну
підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів»,
«Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», укази
Президента України від 9 грудня 2000
року № 1323 «Про додаткові заходи
щодо безперешкодної діяльності
засобів масової інформації, дальшого
утвердження свободи слова в Україні»,
від 1 серпня 2002 року № 683 «Про
додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів
державної влади», постанови Кабінету
Міністрів України від 29.08.2002р.
№1302 «Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади»,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18.10.2004р. № 759-р
«Про роботу центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо
забезпечення відкритості у своїй
діяльності, зв’язків з громадськістю та
взаємодії із засобами масової
інформації»
Відділ інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату
районної державної адміністрації
Відділ інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату
районної державної адміністрації,
районна рада
Районна державна адміністрація,
районна рада, редакція районної газети
«Новини Придесення» (за згодою)
2018-2020 роки

7.

8.

Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у
виконанні Програми (для
комплексних Програм)
Загальний обсяг коштів
районного бюджету,
необхідних для реалізації
Програми, всього

2.

Районний бюджет, інші джерела, не
заборонені законодавством України
180,0 тис.грн.

Визначення проблемних питань, на розв’язання яких
спрямована Програма

У Козелецькому районі підтримуються належні умови для вільної та
безперешкодної діяльності суб’єктів інформаційних відносин, задоволення
інформаційних потреб населення району та захисту його конституційних прав
на інформацію. У районі вибудовано конструктивну співпрацю між органами
державної влади, засобами масової інформації та громадськістю,
забезпечується відкритість у діяльності органів влади, постійно вживаються
заходи із забезпечення свободи слова та права громадян на отримання
суспільно важливої інформації. Переважна частина населення району надає
перевагу друкованим засобам масової інформації, які на Козелеччині
представляє районна газета «Новини Придесення».
Серйозною проблемою у життєдіяльності районної газети «Новини
Придесення» є обмеженість коштів органів державної влади та місцевого
самоврядування на оплату висвітлення діяльності органів влади у ЗМІ, що
погіршує стан матеріального забезпечення єдиного в районі друкованого
засобу масової інформації.
У час розгорнутої проти України інформаційної війни, яка включає в
себе поширення у вітчизняному інформаційному полі неправдивої,
викривленої та провокаційної інформації щодо подій в Україні та
антиукраїнської пропаганди, життєво важливим для здорового розвитку
інформаційного простору району є забезпечення протидії такій
інформації,спростування та запобігання її негативним наслідкам.
Ще однією важливою складовою інформаційної безпеки є прозорість
влади, відкрита позиція підрозділів органіввлади, що забезпечують
комунікацію з громадськістю, оперативне поширення ними правдивої та
затребуваної суспільством інформації.
3. Мета і основні завдання Програми
Головною метою Програми є покращання стану інформування
населення району про основні напрямки реалізації та стан впровадження
реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки, забезпечення висвітлення
в районній газеті «Новини Придесення» діяльності районної державної

адміністрації та районної ради, реалізація на території району державної
інформаційної політики, утвердження в медіа-просторі європейських
стандартів.
Основними завданнями Програми є забезпечення реалізації на території
району державної інформаційної політики, підтримка належних умов для
забезпечення інформаційних потреб населення, забезпечення права громадян
на отримання інформації про найважливіші події суспільно-політичного життя
району, області та держави в цілому, налагодження більш активного
спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з
населенням району через висвітлення діяльності районної державної
адміністрації та районної ради в районній газеті «Новини Придесення»,
подальше утвердження свободи слова, сприяння поліпшенню якості
інформації.
4. Шляхи розв’язання проблемних питань та досягнення
мети Програми
Досягнення мети Програми відбувається шляхом:
- сприяння фаховій комунікаціїі взаємодії органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з районною газетою «Новини Придесення»;
- забезпечення та підтримки належних умов для ефективної реалізації на
території району державноїі нформаційної політики, подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів влади;
- забезпечення та підтримання належних умов для зміцнення і розвитку
друкованого засобу масової інформації Козелеччини, забезпечення
задоволення інформаційних потреб населення району;
- забезпечення висвітлення діяльності районної державної адміністрації та
районної ради районною газетою «Новини Придесення».
Заходи Програми спрямовані на інформування населення району про
основні напрямки реалізації та стан впровадження реформ в Україні,
зміцнення інформаційної безпеки,висвітлення діяльності районної державної
адміністрації, районної ради, центральних органів виконавчої влади та
удосконалення механізмів їх взаємодії з районною газетою «Новини
Придесення», поширення іншої інформації, що спрямована на досягнення
суспільно корисних цілей.
Чинне законодавство України передбачає своєчасне доведення органами
державної влади та місцевого самоврядування до населення через районну
газету законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України
з питань внутрішньої та зовнішньої політики, рішень місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування; створення спеціальних звітів
та репортажів про важливі події в житті держави, про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування; створення та
поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування роз’яснювального
характеру.

Враховуючи вищезазначене, Програма передбачає публікацію в
районній газеті «Новини Придесення» репортажів, звітів, статей із заходів,
організованих райдержадміністрацією або її структурними підрозділами,
районною радою, інформації про розпорядження голови райдержадміністрації
та голови районної ради, рішень районної ради, регуляторних актів, актів,
зареєстрованих Головним управлінням юстиції в Чернігівській області,
привітань з державними та професійними святами, інтерв’ю з головою
райдержадміністрації, головою районної ради, їхніми заступниками,
працівниками райдержадміністрації і районної ради, керівниками управлінь,
відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, статей за підписами
вищезазначених осіб, матеріалів щодо роботи сесій та постійних комісій
районної ради, проведення роз’яснень щодо надання пільг, субсидій, інших
виплат населенню, організацію та проведення чергового призову громадян
України на строкову військову службу, призову громадян на військову службу
під час мобілізації на особливий період тощо, а також повідомлень про
діяльність Президента України, Уряду, обласної державної адміністрації та
обласної ради, їхніх підрозділів, розміщених за ініціативою районних органів
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
5. Механізм реалізації Програми
5.1. Козелецька районна державна адміністрація та Козелецька районна
рада надають (у електронному вигляді), а редакція районної газети «Новини
Придесення» забезпечує розміщення в районній газеті на відповідній сторінці
таких матеріалів:
- анонси про проведення районних заходів, суспільно важливих для
району подій, оголошення;
- привітання керівництва району з державними та професійними святами;
- некрологи, повідомлення;
- невеликі (до 1000 знаків) тексти про події, що організовані та проведені
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інформація
про «гарячі» телефонні лінії;
- інформаційні повідомлення управлінь та відділів районної державної
адміністрації, відділів районної ради щодо безпеки життєдіяльності
територіальних громад та інші важливі теми (про пожежі, повені тощо);
- найбільш резонансні, суспільно значимі або нормативного характеру
розпорядження голови райдержадміністрації, рішення районної ради, в
окремих випадках – розпорядження голови облдержадміністрації, рішення
обласної ради, Закони України та роз’яснення до них, Укази Президента
України, Постанови Кабінету Міністрів України (перша, друга, третя
сторінки).
5.2. Редакція районної газети «Новини Придесення» розміщує матеріали,
надані райдержадміністрацією та районною радою, в найближчому номері
районної газети, якщо вони надійшли не пізніше ніж за дві доби до виходу
чергового номера.

5.3. Козелецька районна державна адміністрація та Козелецька районна
рада готують інформаційні матеріали про діяльність органів влади (колегії при
голові райдержадміністрації, сесії районної ради, засідання Президії та
постійних комісій районної ради, наради з особливо важливих питань, виїзні
приймальні керівників райдержадміністрації та районної ради, заходи за
участі керівництва району),а редакція районної газети «Новини Придесення»
розміщує їх в найближчому номері газети, якщо вони відбулися не пізніше ніж
за дві доби до виходу чергового номера.
5.4. Козелецька районна державна адміністрація та Козелецька районна
рада роблять замовлення редакції районної газети «Новини Придесення» щодо
проведення інтерв’ю з посадовими особами органів виконавчої влади та
районної ради з актуальних питань соціально-економічного розвитку району
та підбиття підсумків роботи за звітний період.
Козелецька районна державна адміністрація та Козелецька районна рада
повідомляють редакцію районної газети «Новини Придесення» про
необхідність підготовки інтерв’ю не пізніше як за 48 годин.
Інформування редакції районної газети «Новини Придесення» про
необхідність підготовки інформаційного матеріалу здійснюють листом
(електронною
поштою,
факсом,
засобами
поштового
зв’язку,
телефонограмою) керівники райдержадміністрації та районної ради або
уповноважені ними особи.
5.5. Козелецька районна державна адміністрація та Козелецька районна
рада можуть уточнювати надані редакції районної газети «Новини
Придесення» інформаційні матеріали, перераховані в пунктах 5.1, 5.3.
5.6. Редакція районної газети не може відмовити райдержадміністрації
та районній раді у розміщенні матеріалів, перерахованих в пункті 5.1, за умови
їх вчасного подання.
5.7. Право власності на інформаційну продукцію, зазначену в пунктах
5.1 та 5.3 належить райдержадміністрації та районній раді. Порядок
подальшого використання інформаційної продукції, у т.ч. фотоматеріалів,
визначаються цією Програмою та чинним законодавством.
5.8. Райдержадміністрація та районна рада не несуть відповідальності за
інші статті та інформаційні матеріали, що розміщуються в районній газеті.
5.9. За умови розміщення в районній газеті критичних матеріалів про
діяльність райдержадміністрації та районної ради редакція районної газети
«Новини Придесення» зобов’язується отримати у них коментар із даного
питання.
5.10. День виходу газети «Новини Придесення»– п’ятниця. При зміні
дня виходу газети райдержадміністрація та районна рада залишають за собою
право переглянути окремі положення даної Програми.
6.Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.

Головним розпорядником асигнувань районного бюджету, визначених
для висвітлення діяльності Козелецької районної державної адміністрації та
Козелецької районної ради в районній газеті «Новини Придесення», є районна
державна адміністрація.
Обсяг асигнувань з районного бюджету на фінансування Програми має
забезпечувати виконання умов договору в частині фінансових зобов`язань
районної державної адміністрації. Обсяг фінансування Програми визначається
щорічно в районному бюджеті, затвердженому рішенням сесії районної ради,
за кодом 250404 «Інші видатки».
Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 180,0 тис. грн. та
може коригуватися під час її виконання .Перелік заходів Програми може
коригуватися в залежності від реальних потреб та завдань, які визначаються
Програмою.
Тираж районної газети на момент затвердження Програми становить
3500 екземплярів.
Розміщення в районній газеті матеріалів установ, організацій та
районних служб, які не підпадають під дію даної Програми, не оплачуються
райдержадміністрацією та районною радою.
7. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми забезпечить системність інформаційної політики на
території району, що сприятиме розумінню суспільством основних напрямків
реалізації, стану та перспектив впровадження реформ в Україні, більш
ефективному інформуванню про роботу районної державної адміністрації та
районної ради, важливих подій суспільно-економічного життя району, області,
країни в цілому, актів державних органів влади, удосконаленню механізмів
інформаційної діяльності місцевих органів влади.
Виконання Програми забезпечить краще задоволення інформаційних
потреб населення.
8. Контроль за виконаннямПрограми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями
заходів, зазначених у цій Програмі. Безпосередній контроль за виконанням
заходів Програми здійснює фінансове управління районної державної
адміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату районної державної адміністрації та постійна комісія районної ради з
питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
У разі необхідності внесення змін протягом терміну дії Програми
районною державною адміністрацією виносяться на розгляд сесії районної
ради уточнення заходів і розрахунок витрат.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Л.О.Набільська

Додаток
до рішення сімнадцятої
сесії сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року № 18-17/VII
Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити до
виконання
Програми
Обсяг ресурсів,
усього,
в тому числі:
з районного
бюджету

Етапи виконання Програми

Усього
витрат на
виконання
Програми,
тис.грн.

1
2018 рік

2
2019 рік

3
2020 рік

60,0

60,0

60,0

180,0

60,0

60,0

60,0

180,0

При збільшенні розцінок видавництва на друк та папір, поштових витрат
можливе внесення змін до цієї Програми.
Розрахунок на 2018 рік зроблено з урахуванням вартості 1 кв.см
газетного обсягу – 1,50 грн.
Розрахунок потреби в коштах на друк на рік
3500 екземплярів Х 52 випуски
газети) = 129 038 грн.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Х

0,709 грн. (вартість друку 1 примірника

Л.О.Набільська

