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Про Програму фінансової
підтримки редакції газети
«Вісник Берегівщини» на 2014 рік
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки редакції газети «Вісник
Берегівщини» на 2013 рік (додається).
2. Районній державній адміністрації передбачити кошти на реалізацію
заходів Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Горвата В.С. та постійні
комісії районної ради з питань бюджету (Бігарі А.А.) та з питань законності,
правопорядку і регламенту та депутатської етики (Кантор С.С.).

Голова ради

Ю.Кноблох

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«31»_01_2014р. №323

Програма
фінансової підтримки редакції газети «Вісник Берегівщини» на 2014 рік
І. Загальні положення
Програму фінансової підтримки редакції газети «Вісник Берегівщини» на
2014 рік (далі – Програма) спрямовано, перш за все, на підвищення
ефективності системи місцевого самоврядування, реалізацію в районі
державної політики щодо створення належних умов розвитку засобів масової
інформації (далі – ЗМІ), постійну оптимізацію процесів взаємодії ЗМІ та
органів місцевої влади, отримання населенням об’єктивної інформації.
Програму розроблено відповідно до Конституції України, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 4, 27), «Про видавничу
справу» (ст. 5), «Про інформацію» (ст. 6, 13, 21), «Про друковані засоби масової
інформації в Україні» (ст. 2), «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів» (ст. 4, 7, 8), «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації» (ст. 5, 7); указів
Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», «Про додаткові
заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
подальшого утвердження свободи слова в Україні», іншими законодавчими
актами України, на засадах яких встановлюються економічні, соціальні,
організаційні умови функціонування комунальних ЗМІ.
II. Головна мета та основні завдання Програми
Реалізація Програми покликана виконувати наступні завдання:
налагодження ефективної системи інформування населення про роботу
органів влади району;
забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та
підвищення рівня довіри населення до районної влади;
забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади та реалізації
громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними
справами, забезпечення вільного доступу громадян до інформаційної бази
нормативно-правових
актів,
що
видаються
районною
державною
адміністрацією та органами місцевого самоврядування;
підвищення ефективності діяльності органів державної влади всіх рівнів;
розвиток громадської активності жителів району;
забезпечення утвердження свободи слова;
захист громади від неякісної та шкідливої інформації;
забезпечення всебічного висвітлення суспільно-політичного життя району,
області, країни;
підтримка районної газети «Вісник Берегівщини».

III. Заходи з реалізації Програми
1. Забезпечення плюралізму думок та поглядів з метою вивчення
громадської думки, звернень та пропозицій щодо актуальних суспільних
проблем, ухвалених рішень районної ради та розпоряджень голови
райдержадміністрації, з метою врахування їх у процесі формування та
реалізації державної політики.
2. Активізація проведення діалогу депутатів районної ради та керівників
органів місцевого самоврядування з громадськістю через шпальти районної
газети «Вісник Берегівщини».
3. Проведення круглих столів, зустрічей та консультацій представників
місцевого самоврядування з громадськістю та творчими працівниками районної
газети «Вісник Берегівщини», з метою залучення широких верств населення до
участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного
доступу до інформації про діяльність районної державної адміністрації,
районної ради та інших органів місцевого самоврядування.
4. Проведення прес-конференцій керівників районної державної
адміністрації, депутатів районної ради та керівників органів місцевого
самоврядування з метою інформування населення району про роботу районної
ради та райдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та
прозорості в їх діяльності.
5. Сприяння у створенні необхідних умов творчим працівникам районної
газети «Вісник Берегівщини» під час підготовки ними репортажів, тематичних
матеріалів про важливі події, актуальні проблеми регіону; забезпечення
журналістам вільного доступу до інформації відповідно до діючого
законодавства України.
6. Інформування редакції районної газети «Вісник Берегівщини» про
проведення сесій районної ради, засідань колегій райдержадміністрації,
загальнорайонних заходів, про приїзд делегацій, проведення культурномистецьких та спортивних заходів тощо.
IV. Послуги, що надаються районною газетою «Вісник Берегівщини»
згідно з Програмою на договірних та безоплатних засадах
«оперативне інформування населення про найважливіші події політичного,
економічного і культурного життя району;
«обговорення актуальних питань з порядку денного напередодні пленарних
засідань районної ради;
«висвітлення роботи депутатських комісій, сесій районної ради, засідань
колегій райдержадміністрації, нарад при керівниках району, управлінь, відділів
та служб райдержадміністрацій;
«висвітлення роботи депутатів районної ради, керівників району, керівників
місцевого самоврядування шляхом виступів, інтерв’ю, прес-конференцій та
редакційних зустрічей;
«поширення інформації, оголошень, авторських матеріалів щодо діяльності
районної ради та райдержадміністрації роз’яснювального характеру;
«створення тематичних рубрик з актуальних питань життєдіяльності району;
«створення офіційних, святкових матеріалів з нагоди визначних подій та дат;

«оприлюднення регуляторних актів, статистичних даних про соціальноекономічний розвиток району;
«висвітлення діяльності громадських організацій;
«підготовка матеріалів про найцікавіші події районного життя, культурномасові заходи, інвестиційну привабливість району та поширення інформації про
район;
«розповсюдження соціальної реклами, матеріалів щодо запобігання
ВІЛ/СНІДу, наркоманії, дитячої бездоглядності.
Всі матеріали вищеназваної тематики, що готуються і надаються до друку
творчими працівниками газети, публікуються на безоплатних засадах.
Надані матеріали органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування оприлюднюються на договірній основі із обумовленою
пільговою знижкою вартості сантиметра квадратного газетної площі.
V. Фінансова підтримка
Згідно зі статутом редакції газети «Вісник Берегівщини», співзасновники
(Берегівська районна рада, районна державна адміністрація та колектив
редакції газети) надають допомогу редакції у вирішенні матеріально-технічних
й побутових проблем, необхідну дотацію з районного бюджету, згідно з чинним
законодавством України.
Головним розпорядником коштів за цією Програмою визначити відділ
культури і туризму райдержадміністрації.
Виконавцями цієї Програми визначити засновників районної газети
«Вісник Берегівщини».
VI. Очікувані результати реалізації Програми
У результаті впровадження Програми очікується:
підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади
району про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціальноекономічного та суспільно-політичного життя району, області та країни;
подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади,
прозорість прийняття і виконання рішень Берегівської районної ради та
розпоряджень голови райдержадміністрації, високий рівень контролю за їх
виконанням;
забезпечення відкритості процесу проведення тендерів з державних
закупівель;
сприяння більш ефективній взаємодії депутатів районної ради з виборцями;
формування стратегії соціально-економічного розвитку району з
урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки;
забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення
проектів регуляторних актів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування району;
забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в
реалізації зворотного зв'язку, більш оперативного реагування на звернення
громадян;

забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення району з
отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
поліпшення іміджу Берегівщини як інвестиційно-привабливого культурного
та туристичного краю.
VII. Розрахунок обсягу фінансової підтримки на 2014 рік
1 Інші видатки
(оплата засобів зв’язку та їх модернізація,
оновлення комп’ютерної техніки та засобів
фото–звуку запису, а також їх обслуговування,
оплата праці з нарахуванням, придбання
розхідних матеріалів для процесу підготовки
газети до друку, плата за комунальні послуги)
Всього

Заступник голови ради

230000,00
(двісті тридцять тисяч)
гривень

230000,00
(двісті тридцять тисяч)
гривень

А.Браун

