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№ 113

м. Стрий

Про затвердження цільової програми
щодо фінансової підтримки
та
зміцнення матеріально-технічної бази
народного
часопису
Стрийщини
газети "Рідне поле"
Відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України, Конституції України,
основних положень державної інформаційної політики, Законів України "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"; "Про доступ до публічної інформації" Указів
Президента України "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та
відкритості діяльності органів державної влади", "Про додаткові заходи щодо
безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження
свободи слова в Україні", "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади", з метою підтримки місцевих засобів масової
інформації, розвитку інформаційної сфери на Стрийщині, для формування та
підтримки іміджу району, враховуючи необхідність використання інформаційних
технологій у процесі ефективного і прозорого управління району, та керуючись
пунктами 7, 16 частини 1 та частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні, Стрийська районна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити цільову програму, щодо фінансової підтримки та зміцнення
матеріально-технічної бази народного часопису Стрийщини газети "Рідне
поле" згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань
економіки, бюджету і фінансів /В.Зубрицький/, з питань законності
правопорядку та депутатської етики /І. Петрівський/.

Голова районної ради

Роман Козак

Додаток
до рішення VIII-ої сесії
VI-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від 5 січня 2012 року № 113

Цільова програма
щодо фінансової підтримки та зміцнення
матеріально-технічної бази Народного
часопису Стрийщини газети "Рідне поле"
І. Загальні положення
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає
необхідність постійного інформаційного супроводу програм та заходів місцевих
органів влади та отримання населенням об’єктивної інформації.
Цільову програму щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріальнотехнічної бази народного часопису Стрийщини газети „Рідне поле” спрямовано,
перш за все, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації
(далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.
Повноцінне інформування населення про виконання Програми економічного
та соціального розвитку покликане сприяти залученню громадськості, фахівців до
обговорення, аналізу та пошуку шляхів вирішення проблемних питань в економіці
та соціальній сфері району.
Розвиток єдиного інформаційного простору Стрийщини і впровадження
організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення
прозорості діяльності районної влади мають пріоритетне значення.
Програму підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку
інформаційної сфери на 2012 рік розроблено відповідно до Конституції України,
основних положень державної інформаційної політики, Законів України “Про
інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “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”, „Про доступ до публічної
інформації”; Указів Президента України “Про підготовку пропозицій щодо
забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”, “Про
додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації,
подальшого утвердження свободи слова в Україні”, „Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”.
ІІ. Головна мета та основні завдання Програми
Головною метою цільової програми щодо фінансової підтримки та зміцнення
матеріально-технічної бази народного часопису Стрийщини газети „Рідне поле” є
оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ Стрийщини,
налагодження ефективної системи інформування населення про роботу влади,
забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

Підтримка ЗМІ - це сукупність правових, економічних, організаційних,
соціальних та інших заходів, за допомогою яких органи місцевого самоврядування
сприяють розвитку інформаційної сфери та її інфраструктури на Стрийщині.
Принципи, на яких базується програма підтримки ЗМІ:
1.Підтримка свободи слова.
2.Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання
інформації.
3.Забезпечення прозорості діяльності влади.
4.Покращення матеріально-технічної бази ЗМІ.
5.Забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та
політичних груп ( партій), установ соціального захисту населення, громадських
організацій, благодійних фондів.
Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору на
Стрийщині містить організаційні та технічні заходи, забезпечення відкритості
діяльності органів місцевого самоврядування, вільного доступу громадян до
інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами
місцевого самоврядування.
III. Система заходів з реалізації Програми
Оптимальна діяльність районної влади щодо фінансової підтримки та зміцнення
матеріально-технічної бази народного часопису Стрийщини газети "Рідне поле"
передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних
заходів.
IV. Витрати на реалізацію Програми
№
Зміст заходу
з/п
1 Фінансування цільової програми щодо
фінансової підтримки та зміцнення
матеріально-технічної бази народного
часопису Стрийщини газети "Рідне поле"
Всього:

Витрати
(тис. грн.)
360

360

V. Очікувані результати реалізації цільової програми
У результаті впровадження Програми очікується:
 підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади
Стрийщини про діяльність органів влади з актуальних питань соціальноекономічного та суспільно-політичного життя району, області та країни;
 прозорість виконання рішень районної ради та високий рівень контролю за їх
виконанням; зростання довіри суспільства до діяльності районної влади;
 забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в
реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення
громадян
 забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення району в сфері
одержання необхідної інформації;











Реалізація програми має сприяти збереження тематики, Народного часопису
Стрийщини газети „Рідне поле” покращенню умов роботи журналістів та
інших працівників редакції.
забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та
прийняття проектів регуляторних актів РДА;
забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення Стрийщини з
отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів
влади;
сприяння більш ефективній взаємодії депутатів обласної, районної, селищної,
сільських рад з виборцями;
забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих
торгах (аукціонах), залучення до участі в цьому якомога більшого числа
учасників;
поліпшення іміджу Стрийщини як інвестиційного привабливого культурного
та туристичного центру.

VI. Джерела покриття витрат на реалізацію цільової програми
Фінансування Програми здійснюється згідно з законодавством за рахунок
коштів районного бюджету та коштів з інших джерел
№
1

Джерело
Районний бюджет на 2012 рік
ВСЬОГО:

Сума, тис. грн
360
360

VII. Прикінцеві положення
До програми може бути внесено зміни та доповнення при уточненні районного
бюджету
Програма набуває чинності з 1 січня 2012 року.

Керівник секретаріату районної ради

Анна Торкало

