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Паспорт
районної програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації на
2019 рік
1.1. Ініціатор розробки Програми: Ніжинська районна державна
адміністрація.
1.2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми: Укази Президента України від 9 грудня 2000
року №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності
засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні»
та від 1 серпня 2002 року №689/2002 «Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», Закон
України «Про реформування державних та комунальних засобів масової
інформації».
1.3. Відповідальні виконавці: Ніжинська районна державна адміністрація,
Ніжинська районна рада, редакції засобів масової інформації.
1.4. Учасники Програми: Ніжинська районна державна адміністрація,
Ніжинська районна рада, редакції засобів масової інформації.
1.5. Термін виконання Програми: 2019 рік.
1.6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:
районний бюджет.
1.6.1. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, з районного бюджету - 140 тис. грн.
Загальні положення
Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в засобах масової інформації (далі - Програма)
визначає правові, організаційні та фінансові основи регулювання відносин
щодо співпраці органів державної влади та органів місцевого
самоврядування із засобами масової інформації з питань висвітлення їх
діяльності.
Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів 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 масовЬЇ інформації»,
«Про державну підтримку, засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» та інших нормативно-правових актів.
Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності районної
державної адміністрації та її стуктурних підрозділів, районної ради, депутатів
різних рівнів.
Мета Програми
Метою Програми є задоволення конституційних прав місцевого населення
на інформацію, забезпечення свободи слова в засобах масової інформації та

рівного доступу громадян до інформації; всебічне висвітлення діяльності
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, поширення
інформації про діяльність депутатів різного рівня; створення умов для
організації висвітлення
політичного,
господарського,
культурного,
економічного, релігійного, соціального життя району.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- своєчасне доведення до населення через місцеві засоби масоврї
інформації законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови
райдержадміністрації та рішень районної ради; участь у формуванні,
реалізації програм інвестиційної політики.
Паралельно з цим, Програма передбачає удосконалення змістовної
концепції засобів масової інформації:
- організація інтенсивного зворотного зв’язку за рахунок публікації
матеріалів громадських кореспондентів;
- продовження практики ведення тематичних шпальт;
- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та
соціальний розвиток міста та району, права людини, робота комунальних
підприємств тощо;
- розширення обсягу, географії та тематики інформації за рахунок
створення нових рубрик;
- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;
- орієнтація безперешкодних виступів у газеті керівників виконавчих
органів влади, керівників та депутатів органів місцевого самоврядування,
представників громадсько-політичних організацій, мистецьких діячів,
духовенства, відомих і публічних людей нашого краю;
- публікація матеріалів щодо реагування органів влади та інших структур
на критику;
- своєчасне інформування населення про рішення органів місцевого
самоврядування та органів державної влади;
- інформування про діяльність депутатів різного рівня.
Джерела та порядок фінансування Програми
Програма фінансується у межах коштів районного бюджету, передбачених
на 2019 рік. Обсяг фінансових ресурсів, що виділяються з бюджету,
визначається, виходячи з наявних можливостей, та на основі договорів про
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Порядок фінансування засобів масової інформації з висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається в
договорах між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування і редакціями засобів масової інформації.

Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:
- налагодження ефективної системи інформування громади про роботу
райдержадміністрації, районної ради через засоби масової інформації району;
- запровадження постійного діалогу влади з громадою району через ЗМІ з
метою залучення широких верств населення до обговорення та вирішення
питань місцевого значення;
підвищення результативності виконання райдержадміністрацією,
районною радою своїх завдань та збільшення відповідальності їх
представників перед громадою району;
- створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри
громади до них на основі отримання повної, достовірної та об’єктивної
інформації про їх діяльність.

Заступник голови
Ніжинської РДА

Додаток
до Районної програми
Висвітлення діяльності органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування
в засобах масової інформації
на 2019 рік

Заходи
по висвітленню діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в засобах масової інформації та
налагодженню ефективної комунікації між владою, громадськістю та
засобами масової інформації:
- систематичне проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших
заходів за участю керівників району, міста, керівників структурних
підрозділів, представників громадсько-політичних організацій та засобів
масової інформації;
- привітання керівників органів виконавчої
самоврядування до державних та професійних свят;

влади

та

місцевого

- висвітлення офіційних заходів за участю перших керівників;
- інформаційні матеріали;
- висвітлення сесій;
- висвітлення колегій;
- офіційна інформація;
- оголошення (прямі лінії, оголошення тендерів, аналіз регуляторного
впливу, закупівель тощо);
- відзначення кращих журналістів, працівників ЗМІ з нагоди професійних
свят відзнаками райдержадміністрації та районної ради;
- інше.

Заступник голови
Ніжинської РДА

