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ПАСПОРТ
Програми інформаційного забезпечення населення Варвинського району
на 2017-2020 роки
1.
Ініціатор розроблення програми – районна рада, районна державна
адміністрація.
2.

Розробники програми - районна рада, районна державна адміністрація.

3.
Співрозробники програми – фінансове управління районної державної
адміністрації, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації,
ТОВ „Редакція газети «Слово Варвинщини» та радіоорганізація «Варвинське
районне радіомовлення».
4.
Відповідальний виконавець програми – районна рада, районна
державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, ТОВ „Редакція газети
«Слово Варвинщини», радіоорганізація «Варвинське районне радіомовлення».
5.
Учасники програми – районна рада, районна державна адміністрація,
фінансове управління районної державної адміністрації, відділ економічного
розвитку районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування,
підприємства та організації району.
6.

Термін реалізації програми - 2017-2020 роки.

7.
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми – сільські,
селищний та районний бюджети, спонсорські кошти, кошти благодійних фондів та
з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, визначається щорічно відповідно до фінансових можливостей.
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І. Загальні положення
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні значно зросла
необхідність постійного інформаційного супроводження програм та заходів
органів влади та місцевого самоврядування, отримання населенням об’єктивної
інформації.
Районна Програма інформаційного забезпечення населення Варвинського
районну на 2017-2020 роки спрямована, перш за все, на підвищення ефективності
системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії
засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.
Пріоритетного значення набуває розвиток єдиного інформаційного
простору району та впровадження організаційно-правових, технічних та
інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності органів влади та
місцевого самоврядування району.
Програма інформаційного забезпечення населення Варвинського районну
на 2017-2020 роки розроблена відповідно до Конституції України, Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про
телебачення і радіомовлення», «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», Указів Президента України «Про додаткові заходи
щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», «Про
додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
дальшого утвердження свободи слова в Україні».
Інформаційну сферу району представляють: радіоорганізація «Варвинське
районне радіомовлення» та ТОВ „Редакція газети «Слово Варвинщини».
Радіоорганізація «Варвинське районне радіомовлення» зареєстрована в
1997 році. Засновником радіоорганізації є районна рада. Майно є власністю
територіальних громад сіл, селища району і перебуває у господарському віданні
радіоорганізації.
Районна газета «Слово Варвинщини» видається з 7 січня 1932 року,
зареєстрована 25 січня 2001 року обласним управлінням у справах преси та
інформації. Середньоразовий тираж - 2800 примірників, день виходу - субота.
Засновниками ТОВ „Редакція газети «Слово Варвинщини» є члени трудового
колективу редакції.
ІІ. Проблема, на розв`язання якої спрямована Програма
Низька конкурентоздатність місцевих засобів масової інформації на
території району пов’язана з незначним обсягом рекламного ринку і невеликою
кількістю населення, що звужує коло передплатників і слухачів, як наслідок низької рентабельності підприємств даної галузі. В даних умовах самостійно, без
фінансової підтримки, місцеві ЗМІ не можуть працювати на належному рівні.
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Програма направлена на повніше інформування населення району про
життєдіяльність громад сіл, селища Варвинщини, діяльність місцевої влади і
держави в цілому, оприлюднення соціально значимої інформації, створення і
розповсюдження інформації про політичні, суспільні, економічні, соціальні і
культурні події в районі і державі.
ІІІ. Мета та завдання Програми
Програма спрямована на створення належних умов для висвітлення в
засобах масової інформації соціально-економічного життя району, налагодження
ефективної системи інформування населення про роботу органів виконавчої влади
і органів місцевого самоврядування, створення належних умов для творчої
діяльності журналістів.
Метою Програми є створення сприятливого клімату в сфері інформаційного
простору, забезпечення громадянам належних умов для реалізації їхніх
конституційних прав на отримання інформаційної продукції.
Основні завдання Програми:
 забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання
інформації;
 забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування;
 забезпечення взаємодії громадян і органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у реалізації зворотного зв’язку та більш оперативного
реагування на звернення громадян;
 забезпечення участі членів територіальних громад району в процесі
обговорення та прийняття регуляторних актів;
 зміцнення матеріально-технічного стану засобів масової інформації;
 безперебійне функціонування засобів масової інформації;
 підвищення ролі і статусу журналіста.
ІV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у
районному, селищному, сільських бюджетах та за рахунок інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Кошти на інформаційне забезпечення ЗМІ щорічно передбачаються у
районному, селищному та сільських бюджетах в обсягах, обумовлених договорами
на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Строки виконання програми - чотири роки з розбивкою на річні етапи.
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V. Перелік завдань і заходів Програми
та результативні показники
Програмними завданнями є:
 своєчасне забезпечення виходу газети шляхом оплати її інформаційних
послуг за договором (угодою) на висвітлення діяльності органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування. Це дасть змогу покращити результативні показники
виконання програми: збільшити тираж видання, надходження доходів від надання
платних послуг, покращити забезпеченість редакції висококваліфікованими
кадрами, створити комфортні умови для праці.
 своєчасне забезпечення виходу в ефір програми радіоорганізації
“Варвинське районне радіомовлення» шляхом фінансування придбання
необхідних матеріалів для виготовлення програм та озвученню по ефірному
мовленню, підсилення матеріальної бази з метою покращення якості програми. Це
дасть змогу збільшити обсяг сітки мовлення, покращити якість радіопередач та
створити комфортних умов праці.
VІ. Напрямки діяльності та заходи програми
№

Захід

1. Передбачати за можливості в
кошторисах кошти на висвітлення
своєї діяльності відповідно до Закону
України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації»
2. Проводити періодично зустрічі з
представниками
засобів
масової
інформації з актуальних питань їх
діяльності
3. Забезпечити
надання
повної,
об’єктивної
та
неупередженої
інформації
редакціям
ЗМІ
про
діяльність органів виконавчої влади,
місцевого
самоврядування
та
реагування на критичні виступи
населення району
4. Продовжити
практику
участі
керівників і фахівців органів місцевої
влади у започаткованих рубриках з
актуальних
питань
соціальноекономічного розвитку району.

Термін
виконання
Органи
виконавчої
влади, 2017-2020
органи
місцевого
роки
самоврядування, територіальні
представництва
центральних
органів виконавчої влади, інші
організації та установи
Виконавці

Районна державна
адміністрація, районна рада

2017-2020
роки

Районна державна
адміністрація, органи місцевого
самоврядування, територіальні
представництва центральних
органів виконавчої влади

постійно

Районна
державна
адміністрація, органи місцевого
самоврядування, територіальні
представництва
центральних
органів виконавчої влади, ТОВ
„Редакція
газети
«Слово
Варвинщини», радіоорганізація

постійно
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5. З
метою
активізації
роботи
журналістів,
їх
морального
та
матеріального
стимулювання
забезпечити участь
журналістів в
заходах з нагоди Дня журналіста
6. Передбачити в районному бюджеті
кошти для укладання угод на
висвітлення діяльності з урахуванням
реальних потреб, в межах фінансових
можливостей:
2017 рік - 330,0 тис.грн.
2018 рік - 350,0 тис.грн.
2019 рік - 360,0 тис.грн.
2020 рік - 370,0 тис.грн.

ТОВ „Редакція газети «Слово
Варвинщини», радіоорганізація

Районна рада, районна
державна адміністрація, ТОВ
„Редакція газети «Слово
Варвинщини»

7. Передбачити в районному бюджеті Районна рада, районна
кошти для фінансової підтримки виходу державна адміністрація,
в ефір радіопередач з урахуванням радіоорганізація
реальних потреб в межах фінансових
можливостей:
2017 рік – 122 тис. грн.
2018 рік – 135 тис. грн.
2019 рік – 145 тис. грн.
2020 рік – 150 тис. грн.

щороку

2017-2020
роки

2017-2020
роки

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми
Функції координації та контролю за ходом виконання Програми здійснює
районна державна адміністрація.
Головний розпорядник коштів щорічно аналізує стан виконання Програми
та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою ефективного
використання бюджетних коштів.
Хід виконання Програми розглядається на сесії районної ради.

