КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про затвердження Програми підтримки розвитку регіональних
засобів масової інформації Києво-Святошинського району
на 2013-2017 роки

Відповідно до п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України, Указів Президента України №1323/2000
від 09.12.2000 "Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань
інформування населення" та №683/2002 від 01.08.2002 "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", враховуючи
висновки постійної комісії районної ради з питань свободи слова, захисту прав та
законних інтересів громадян, інформаційної політики та взаємодії із засобами масової
інформації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки розвитку регіональних засобів масової
інформації Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки, що додається.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час формування
показників районного бюджету на відповідний рік включити видатки на реалізацію
Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань свободи слова, захисту прав та законних інтересів громадян,
інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії Гелбутівський Ю.С.) і головного редактора газети «Новий день» - Дяченка О.Ю.

Голова ради

м. Київ
13 грудня 2012 року
№ 274-24-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХХІV сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 13.12.2012 року № 274-24-VІ

ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2013-2017 РОКИ

м. Київ
2012 рік

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2013-2017 РОКИ
I. Загальні положення
В інформаційному просторі Києво-Святошинського району діє одна районна
газета "Новий День", засновниками (співзасновниками) якої є Києво-Святошинська
районна державна адміністрація та Києво-Святошинська районна рада.
Цей засіб масової інформації згідно із Законом України "Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
в Україні засобами масової інформації" висвітлює діяльність відповідних органів
влади.
Повноваження засобів масової інформації визначені Конституцією України,
Законами України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про
інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів",
іншими законами. Реалізація засобами масової інформації наданих повноважень
потребує зміцнення організаційних, матеріально-фінансових та інших засад їх
діяльності.
Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації КиєвоСвятошинського району на 2013-2017 роки (далі - Програма) розроблена відповідно
до Конституції України, Указів Президента України від 09.12.2000 № 1323/2000 "Про
додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
подальшого утвердження свободи слова в Україні", від 17.02.2001 № 101/2001 "Про
удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування
населення", від 01.08.2002 №683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади".
II. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є зміцнення матеріально-фінансової бази засобів масової
інформації, поліпшення якості видань місцевої преси.
Основними завданнями Програми є задоволення конституційних прав жителів
Києво-Святошинського району на інформацію, забезпечення доступу громадян до
інформації, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ
функціонування засобів масової інформації, поліпшення їх інформаційної діяльності.
III. Організаційні заходи
3.1. Здійснити аналіз стану матеріально-технічної бази і перспектив розвитку
засобів масової інформації району, заснованих за участю органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, розробити відповідні заходи на 2013-2017 роки.
І півріччя 2013 року.
3.2. Удосконалити систему надання газеті "Новий День" інформації про
діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань політичного, соціально-економічного, культурного, спортивного життя
району.
Постійно
3.3. Забезпечити рівні умови всім депутатам районної ради в газеті «Новий
день» звітувати та висвітлювати інформацію про свою депутатську діяльність, а
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також надавати можливість доводити до відома громадськості про діяльність та
програмні зобов’язання політичних партій та депутатських фракцій, представлених в
районній раді.
Постійно
3.4. Забезпечити систематичне проведення в районній державній адміністрації,
районній раді прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю
перших керівників району, начальників управлінь, відділів та представників засобів
масової інформації.
Щомісяця
3.5. Продовжити практику включення редактора районної газети "Новий День"
до складу колегій районної державної адміністрації, районної ради інших дорадчих
органів, що утворюються органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування району.
Постійно
3.6. Проаналізувати практику проведення Днів інформування населення та
здійснити конкретні заходи щодо вдосконалення цієї роботи: запровадити
узагальнення пропозицій, критичних зауважень, висловлених громадянами під час їх
проведення, розробку відповідних заходів щодо їх реалізації.
Щомісяця
3.7. Впровадити практику здійснення передплати газети "Новий День"
управлінням та відділам райдержадміністрації і підпорядкованим їм закладам за
рахунок бюджетних призначень, затверджених цим структурним підрозділам на
відповідний рік.
Постійно
3.8. Продовжити практику здійснення передплати районної газети сільськими,
селищною, міськими радами.
Постійно
3.9. Удосконалювати систему своєчасного розповсюдження місцевих
друкованих періодичних видань.
Постійно
3.10. Забезпечувати реагування на пропозиції, критичні зауваження громадян,
публікації газети, в яких порушуються важливі питання державного будівництва.
Постійно
3.11. Забезпечувати участь засобів масової інформації району в конференціях,
семінарах, конкурсах, фестивалях.
Постійно
3.12. Відзначати кращих журналістів, працівників засобів масової інформації з
нагоди професійних свят відзнаками райдержадміністрації, районної ради.
Постійно
IV. Питання економічної підтримки засобів масової інформації
4.1. Передбачати в районному бюджеті кошти для підтримки районної газети
"Новий День", заснованої за участю районної державної адміністрації та районної
ради.
Щорічно
4.1.1. Передбачати в районному бюджеті кошти на придбання паперу, оплату
поліграфічних послуг та інші потреби газети "Новий День", заснованої за участю
районної державної адміністрації та районної ради.
Щорічно
4.1.2. Передбачити в районному, міських, селищному, сільських і міських
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бюджетах кошти для передплати районної газети «Новий День».
2013-2017 роки
4.2. Сприяти редакції районної газети в оснащенні оргтехнікою, комп'ютерами,
меблями, автотранспортом, проведенні ремонту приміщень тощо.
Постійно
4.3. Відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації" передбачити в районному бюджеті кошти на висвітлення діяльності
районної державної адміністрації та районної ради.
2013-2017 роки
4.4. Забезпечувати підвищення професійного рівня працівників засобів масової
інформації.
Постійно
V. Фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є кошти районного бюджету, передбачені у
рішеннях Києво-Святошинської районної ради про районний бюджет на відповідний
рік та інші кошти згідно з чинним законодавством.
VI. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріальнофінансових засад районної газети "Новий День", задоволенню конституційних прав
населення регіону на інформацію, створенню належних умов для діяльності засобів
масової інформації.
VІI. Відповідальність за виконання Програми
Відповідальність за дотриманням виконання Програми покласти на головного
редактора газети «Новий день» та голову постійної комісії з питань свободи слова,
захисту прав та законних інтересів громадян, інформаційної політики та взаємодії із
засобами масової інформації.
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