ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2013 р. №24-5/6 скликання

Про районну програму підтримки
комунальних засобів масової інформації
на 2013-2015 роки..

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою
підтримки та розвитку районної газети «Вісник Городищини», районного
радіомовлення «Голос Городищини», забезпечення конституційного права
громади району на отримання інформаційної продукції, на підставі подання
Городищенської районної державної адміністрації від 02.12. 2013 р. №803/0101-29, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з
питань охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму підтримки комунальних засобів масової
інформації на 2013-2015 роки.
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти,
культури, інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної
культури і спорту

Голова районної ради

О.О. Біба
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Додаток
до рішення районної ради
від 24.12. 2013 р. №24-5/6

Районна програма підтримки комунальних засобів
масової інформації на 2013-2015 роки
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1.Загальні положення
Районна програма підтримки комунальних засобів масової інформації на
2013-2015 роки розроблена на підставі Законів України «Про інформацію»,
«Про друковані засоби масової інформації та соціальний захист журналістів»,
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», на
виконання Указів Президента України від 9 грудня 2000року № 1323/2000 «Про
податкові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
дальшого утвердження свободи слова в Україні», від 1 серпня 2002 року
№683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади», відповідних постанов Кабінету Міністрів України.
У Городищенському районі зареєстровано 2 засоби масової інформації
комунальної власності:
– Комунальна організація «Редакція Городищенського районного
радіомовлення «Голос Городищини»;
– Комунальне підприємство «Редакція районної газети «Вісник
Городищини».
Газета
«Вісник
Городищини»
в
інформаційному
просторі
Городищенського району є найтиражнішим друкованим засобом масової
інформації. Її середній одноразовий тираж за останні 5 років становив 3 – 3,2
тис. екземплярів. Співзасновниками газети є Городищенська районна державна
адміністрація, Городищенська районна рада, Городищенська міська рада.
Газета «Вісник Городищини» та редакція районного радіомовлення:
– висвітлюють діяльність районної ради й районної державної
адміністрації, інших органів місцевого самоврядування та виконавчої влади;
– розповідають про депутатів рад різних рівнів, про ті проблеми, над
вирішенням яких вони працюють, розміщують найважливіші рішення сесій
райради та розпорядження голови райдержадміністрації;
– інформують про виробничо-господарську діяльність промислових та
сільськогосподарських підприємств, кооперативів, фермерських господарств;
– знайомлять із підприємствами району, які досягають найбільш
вагомих трудових результатів, проявляють підприємливість;
– узагальнюють передовий досвід;
– висвітлюють хід у районі найважливіших політичних компаній,
зокрема підготовку до виборів, референдумів та їх проведення; інформують про
громадсько – політичне життя району, діяльність осередків політичних партій
та громадських організацій;
– висвітлюють діяльність культурно - освітніх, медичних закладів;
– стисло відображають найбільш важливі загальнодержавні події;
– сприяють формуванню патріотичних почуттів, поваги до Конституції
та законів України; культивують християнську мораль, прищеплюють
загальнолюдські моральні цінності;
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– розповідають про творчо обдарованих людей, знайомлячи
громадськість з їхніми досягненнями.
КО «Редакція Городищенського районного радіомовлення «Голос
Городищини» та КП «Редакція районної газети «Вісник Городищини»»
працюють на підставі Статутів.
У зв’язку з незначним обсягом рекламного ринку району, низькою
рентабельністю підприємств даної галузі працювати самостійно та на
належному рівні, без фінансової підтримки місцеві ЗМІ не можуть.
Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо преси,
створення належних умов для функціонування Городищенської районної
редакції газети «Вісник Городищини», сприяння редакціям у зміцненні
матеріально-технічної бази, поліпшення якості змісту та поліграфії видання,
розповсюдження серед мешканців району.
2. Мета та заходи Програми
Метою програми є створення сприятливих умов для розширення
інформаційного простору як за рахунок збільшення можливостей доступу до
каналів інформації, так і за рахунок підвищення якості інформації, що
розповсюджується цими каналами, зосередження особливої уваги на
розширенні інформаційного простору в сільській місцевості; розширення
можливості громадян району в отриманні права на доступ до якісної,
виваженої, об’єктивної інформації; створення умов для модернізації
інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів інформаційного
продукту; забезпечення безперебійного функціонування комунальних засобів
масової інформації; реалізація заходів щодо соціального захисту журналістів.
Заходи щодо реалізації Програми у розрахунку на один рік
КП «Редакція районної газети «Вісник Городищини»
Фінансова підтримка КП «Редакція районної газети «Вісник
Городищини»»на реалізацію Програми в розрахунку на один рік повинна
складати 150 тис.грн.
Виділені бюджетом кошти спрямовуватимуться на:
– оплату друкарських послуг;
– придбання паперу;
– оплату поштових послуг;
– зміцнення матеріально-технічної бази газети;
– оплату за енергоносії;
– часткову оплату праці.
Заходи щодо реалізації Програми у розрахунку на один рік
КО «Редакція Городищенського районного радіомовлення «Голос
Городищини»
Для виконання цієї Програми необхідні кошти у сумі 100 тис. грн..
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Виділенні бюджетом кошти спрямовуватимуться на:
- оплату праці;
- зміцнення матеріально-технічної бази редакції радіомовлення.
3 Фінансове забезпечення Програми
Основою фінансування будуть кошти, виділені з районного бюджету, та
власні, отримані редакціями за оголошення, рекламу та вітання.
Фінансове забезпечення комунальних ЗМІ буде здійснюватися за рахунок
надходжень від передплати, надання рекламних послуг та фінансової підтримки
засновників.
Заходи, передбаченні програмою, планується реалізувати впродовж 2013
- 2015 років.
4. Очікуванні результати
Виконання Програми дозволить забезпечити реалізацію права громадян
району на одержання якісної, виваженої, об’єктивної інформації; підвищення
повноти, оперативності та своєчасності інформування населення району про
діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
актуальних питань соціально-економічного та суспільно – політичного життя
району, області та країни; безперебійне функціонування комунальних засобів
масової інформації; реалізацію заходів щодо соціального захисту журналістів.
5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ
інформаційної політики, зв’язків із засобами масової інформації, суспільнополітичних питань та регіональної політики апарату райдержадміністрації.
Контроль за
реалізацією заходів,
передбачених Програмою,
здійснюватиме в межах компетенції районна державна адміністрація та районна
рада.

Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин

