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1. Загальні положення
Програма  висвітлення  діяльності  Комсомольської  селищної  ради  та

розвитку інформаційного простору на 2020 рік (далі — Програма) розроблена
згідно  із  Законами  України  “Про  порядок  висвітлення  діяльності  органів
державної  влади та органів місцевого самоврядування в Україні  засобами
масової  інформації”,  “Про  реформування   державних  і  комунальних
друкованих  засобів  масової  інформації”,  “Про  інформацію”,   “Про
телебачення  та  радіомовлення”,  “Про друковані  засоби масової  інформації
(пресу) в Україні”, “Про доступ до публічної інформації”, Указів Президента
України  від  09.12.2000  №  1323/2000  «Про  додаткові  заходи  щодо
безперешкодної  діяльності  засобів  масової  інформації,  дальшого
утвердження свободи слова в Україні».

2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є:

1. створення  умов  для  реалізації  конституційних  прав  громадян  на
інформацію,  забезпечення  реалізації  державної  політики  в
інформаційній сфері на території громади; 

2. забезпечення відкритості і прозорості у діяльності  органів місцевого
самоврядування  через  залучення  засобів  масової  інформації  до
висвітлення  їх  діяльності,  сприяння  безперешкодній  реалізації
конституційного  права  громадян  на  інформацію  і  свободу  слова,
створення належних умов для висвітлення в засобах масової інформації
соціально-економічного  та  культурного  життя  громади,  діяльності
місцевого  самоврядування,  побудови  громадянського  суспільства,
вирішення проблем функціонування  і  розвитку  інформаційної  сфери
громади;  задоволення  потреб  населення  громади  в  інформаційній
продукції.   

Основні завдання Програми:
1. забезпечення  об’єктивного  та  оперативного  висвітлення  діяльності

міської  ради  у  соціальній,  економічній,  правовій,  культурній,
екологічній та інших найважливіших сферах життя;

2. сприяння  захисту  політичних,  соціально-економічних,  юридичних  та
інших прав та свобод людини;

3. задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів
виконавчої  влади  для  реалізації  ними своїх  прав,  свобод  і  законних
інтересів;

4. розбудова якісного інформаційного простору;
5. створення належних умов для висвітлення в засобах масової інформації

соціально-економічного  та  культурного  життя  громади,  діяльності
органів  місцевого  самоврядування,  побудови  громадянського
суспільства, культурного і спортивного життя;

6. організація  процесу  висвітлення  діяльності  органів  місцевого
самоврядування через засоби масової інформації;

7. забезпечення  подання  інформації  на  засадах  своєчасності,
систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

8. забезпечення  реалізації  конституційного  права  громадян  на  вільний
доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії



органів місцевого самоврядування з  громадськістю;
9. проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  щодо  прав  та

обов’язків мешканців  громади з питань місцевого значення.

3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється   у  межах  коштів,

передбачених  на  її  виконання  в  місцевому бюджеті,  та  за  рахунок інших
джерел фінансування, не заборонених  чинним законодавством України. За
попередніми розрахунками для виконання заходів, передбачених Програмою,
необхідно 50 тис. грн.

Висвітлення  діяльності  селищної  ради  ради,  її  виконавчих  органів,
посадових  осіб  та  депутатів  відбувається  через  укладення  відповідного
договорів із засобами масової інформації про надання послуг з висвітлення.

4. Координація та контроль за реалізацією заходів Програми
Контроль  за  виконанням  Програми  та  координатором  Програми  є

постійна  комісія  з  питань  планування  бюджету,  фінансів,  підприємницької
діяльності,  соціального  захисту,  праці,  торгівлі,  громадського  харчування,
яка:

1. забезпечує використання бюджетних коштів за  призначенням, сприяє
залученню коштів інших джерел фінансування;

2. вносить  пропозиції  щодо  змін  або  подовження  терміну  виконання
заходів Програми, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі
їх реалізації.

5. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:

1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу
селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.

2. Запровадження постійного діалогу селищної ради з громадою з метою
залучення  широких  верств  населення  до  обговорення  та  участі  у
вирішенні питань місцевого значення.

3. Підвищення  результативності  виконання  селищною  радою  своїх
завдань  та  збільшення  відповідальності  у  її  представників  перед
громадою.

4. Створення  об’єктивної  суспільної  думки  стосовно  органів  місцевого
самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі
отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.
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