КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять перша сесія районної ради шостого скликання)
РІШЕННЯ

від 18 грудня 2014 року

м. Карлівка

Про затвердження Програми підтримки і розвитку Карлівської
районної газети «Життя і слово» на 2015 рік.
Розглянувши подану районною державною адміністрацією районну
Програму підтримки і розвитку Карлівської районної газети на 2015 рік, керуючись
пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити районну Програму підтримки і розвитку Карлівської
районної газети на 2015 рік (додається).
2.
Організацію виконання даного рішення покласти районну державну
адміністрацію, контроль за виконанням – на постійну комісію
районної ради з питань депутатської діяльності та інформаційної
сфери.

Голова
районної ради

П.М. Світлик

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 31 сесії районної ради
шостого скликання
від 12 грудня 2014 року

Програма «Підтримки і розвитку Карлівської районної
газети «Життя і слово » на 2015 рік»
Зміст
Вступ
1. Паспорт «Програми підтримки Карлівської районної газети «Життя і
слово» на 2015 рік».
2. Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована Програма.
3. Мета програми.
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання програми.
5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники.
6. Напрямки діяльності та заходи Програми.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

ВСТУП
Програма розроблена на виконання Закону України "Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів",
Указів Президента України від 9 грудня 2000 року №1323 "Про додаткові
заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого
утвердження свободи слова в Україні" та від 1 серпня 2002 року № 683 "Про
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів
державної влади" з метою реалізації державної політики, спрямованої на
утвердження свободи слова, розвитку, збільшення тиражу та поліпшення
якості районної газети «Життя і слово».
Забезпечення свободи слова у засобах масової інформації та рівного
доступу до ЗМІ громадян, політичних об'єднань, в цілому районної громади
є дуже важливим чинником для розвитку суспільства. Тому гарантії
свободи слова, неупередженого висвітлення подій та поширення
об'єктивної інформації є основою діяльності редакції газети «Життя і
слово». Характерною ознакою Програми є консолідація усіх зацікавлених
сторін для розв'язання соціальних потреб. Вирішення проблеми всебічного
достовірного, подання різних точок зору, обміну інформацією між владою
та громадою, для організації полеміки, одержання зворотного зв'язку.
В районі видається одна газета – «Життя і слово», співзасновниками якої
є районна державна адміністрація, районна рада. Газета виходить на 8
сторінках щоп’ятниці.
Газета друкується у ТОВ «АСМІ», м.Полтава. Набір і верстка газети
здійснюються в редакції на комп'ютерному обладнанні. Але через певні
об'єктивні причини, зокрема, малочисельність населення району, що обмежує
можливості збільшення тиражу до беззбиткового рівня, низький рівень
розвитку малого бізнесу та низькі доходи населення не дозволяють підняти
передплатну ціну. Це все зумовлює планову збитковість видання. Отже,
газета не може обходитись без фінансової підтримки з районного бюджету.
В умовах зростання цін на поліграфічні товари і послуги та ін. функціонувати
газетярам щораз важче. Тому для забезпечення належної роботи редакції
районної газети і виконання її інформаційно-просвітницької місії пропонуємо
затвердити Програму підтримки і розвитку Карлівської районної газети
«Життя і слово» на 2015 рік.

1. ПАСПОРТ
Програми «Підтримки і розвитку Карлівської районної газети «Житття
і слово» на 2015 рік»

1.

Ініціатор розроблення
програми

Редакція Карлівської районної газети
«Життя і слово»

2.

Розробник програми

Карлівська
райдержадміністрація

4.

Співрозробники програми

Карлівська районна рада

5.

Відповідальний
виконавець
програми

Карлівська райдержадміністрація

6.

Учасники програми

Карлівська районна рада ,
Карлівська райдержадміністрація,
Редакція Карлівської районної газети
«Життя і слово»

7.

Термін реалізації програми 2015 рік

8.

Перелік місцевих
бюджетів, що беруть
участь у виконанні
програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг
фінансових результатів,
необхідних для реалізації
програми, у тому числі :

450000 (чотириста п’ятдесят тисяч) грн

9.1

коштів районного бюджету 150000 (сто п’ятдесят тисяч ) гривень

9.2

власні кошти (з доходів від 300000 (триста тисяч) гривень
наданих послуг)

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови
райдержадміністрації

С.М.Тарасовський.

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

А.О.Магда.

Начальник відділу економіки
райдержадміністрації

І.В.Грінблат.

2. Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована «Програма
підтримки і розвитку Карлівської газети «Життя і слово» на 2015 рік».
Належний розвиток інформаційного простору Карлівського району вимагає
підтримки та розвитку засобів масової інформації. Важливою складовою
інформаційного простору є діяльність редакції Карлівської районної газети
«Життя і слово», засновниками якої є районна рада та райдержадміністрація.
Основні програмні цілі районної газети:
- підвищення ефективності роботи редакції по збору, обробці,
розповсюдженню інформації;
- оперативно та систематично висвітлювати діяльність органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, події державного, обласного значення ;
- всебічне висвітлення заходів, що відбуваються в районі;
- покращувати якість інформаційного забезпечення населення та об’єктивне і
всебічне висвітлення суспільно-політичного, соціально-економічного,
духовного життя району.
Для забезпечення вирішення питань діяльності редакції Карлівської
районної газети «Життя і слово», зокрема в частині оплати праці
працівників редакції та нарахувань на зарплату, оплати друкарських
послуг виникає необхідність додаткового фінансування за рахунок
коштів районного бюджету.
Мета Програми:
Мета програми – реалізація державної політики в розв'язанні питань
інформаційного забезпечення, найбільш повне забезпечення населення
району інформацією про діяльність органів державної влади та місцевого
самоврядування, події державного, обласного, районного значення та щодо
створення сприятливих умов для розвитку засобів масової інформації в
районі.
Програма підтримки і розвитку Карлівської районної газети «Життя і слово»
на 2015 рік (далі Програма) ставить за мету забезпечення безперебійного
виходу газети «Життя і слово», підвищення ефективності роботи редакції по
збору, обробці, розповсюдженню інформації, всебічному висвітленню
діяльності органів влади та місцевого самоврядування, суспільнополітичного та економічного життя району, донесення інформації про події в
області та державі до широких верств населення району.
Програма передбачає розвиток матеріально-технічної бази редакції
Карлівської газети «Життя і слово» з метою якісного та безперебійного
виходу газети, надання інформаційних послуг органам влади та населенню.
З цією метою Програма передбачає і сприяє підготовці кваліфікованого
кадрового потенціалу редакції.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв`язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
На сьогодні необхідно створити належні умови для розвитку та подальшої
роботи редакції Карлівської районної газети «Життя і слово».
Реалізація Програми підтримки і розвитку Карлівської районної газети
«Життя і слово» на 2015 рік передбачає наступні шляхи:
- оплату праці працівників редакції Карлівської районної газети «Життя і
слово» на 2015 рік та проведення нарахувань до фондів;
- оплату телекомунікаційних послуг;
- оплату комунальних послуг (відшкодування за енергопостачання і
газозбереження і водокористування);
- оплату послуг з обслуговування комп’ютерної техніки та придбання
комплектуючих до неї;
- здійснення поточного ремонту приміщень;
- оплату податку на дохід від наданих послуг;
- оплату канцтоварів,
- придбання комп’ютерної техніки, фотоапаратури та ін. ;
- участь журналістів редакції у заходах, що проводяться в районі, області,
державі.
Додаткова підтримка редакції здійснюється згідно із Законом України «Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» та за рахунок коштів і протекціоністських заходів органів
місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій на підставі
установчих договорів або конкретних угод відповідно до законодавства.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету
та власних коштів (прибутків від надання послуг).
Обсяги асигнувань на забезпечення діяльності редакції Карлівської районної
газети «Життя і слово» затверджуються сесією районної ради на підставі
бюджетних запитів.
Використання коштів здійснюється у відповідності із передбачуваним
кошторисом на рік.
Надходження із районного бюджету використовуються:
- на оплату праці працівників редакції Карлівської районної газети «Життя і
слово», проведення нарахування на заробітну плату до фондів,
- на оплату за друкарські послуги.
Програма розрахована і діє впродовж 2015 року. До програми в разі
необхідності можуть вноситись зміни і доповнення.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники
Завдання програми реалізуються шляхом виконання редакцією Карлівської
районної газети «Життя і слово» своїх основних функцій з підготовки та
випуску номерів газети в обумовлені строки відповідно до договору з
УДППЗ «Укрпошта».
Серед основних завдань:
- реалізація державної політики у сфері ЗМІ;
- підготовка, випуск, розповсюдження газети;
- оперативне, систематичне інформування читачів про події у районі;
- висвітлення діяльності райдержадміністрації, районної ради, місцевих рад,
підприємств, організацій і установ, незалежно від їх форми власності,
навчальних, медичних, культосвітніх закладів району;
- готувати звіти, репортажі про офіційні заходи та важливі події, що
відбуваються в районі, організовувати проблемні, тематичні передачі;
- готувати інтерв’ю, коментарі, виступи керівників, посадових осіб, району;
- покращувати якість інформаційного забезпечення населення та об’єктивне і
всебічне висвітлення суспільно-політичного, соціально-економічного,
духовного життя району.
- сприяти духовному відродженню народу, задоволенню духовних
потреб громадян.
- підвищення соціального захисту працівників редакції, престижності
професії журналіста;
- оплата праці працівникам редакції та нарахування до фондів;
- збереження та покращення матеріально-технічної бази редакції районної
газети.
- проведення поточного ремонту приміщення редакції.
В результаті виконання Програми буде забезпечено розвиток районної
газети, випуск 52 спарених номерів за рік та забезпечено оперативне
інформування жителів Карлівщини про події, що відбуваються в районі,
діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде
здійснюватись шляхом реалізації заходів, що направлені на підтримку
районної газети.

6. Напрямки діяльності та заходи «Програми підтримки і розвитку
Карлівської районної газети «Життя і слово» на 2015 рік»
Передбачені Програмою заходи спрямовані на побудову партнерських стосунків між районною радою, виконавчою владою та жителями району.
Реалізація основних заходів, передбачених Програмою на 2015 рік,
забезпечить координацію дій районної ради, органів виконавчої влади,

політичних об’єднань, громадських організацій, на створення
інформаційного містка між громадою нашого краю.
По кожному напрямку розроблені конкретні заходи:
1. Забезпечення регулярного випуску газети
- оперативно та систематично висвітлювати діяльність органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, події державного, обласного, районного
значення
- всебічне висвітлення заходів, що відбуваються в районі;
- створювати і розповсюджувати матеріали про суспільно-політичне,
соціально-економічне, духовне життя району.
- забезпечити участь журналістів газети у заходах, що проводяться в районі,
області, державі. (Постійно).
2. За рахунок районного бюджету здійснювати оплату праці працівників
редакції районної газети «Життя і слово», проведення нарахування на
заробітну плату до фондів; оплату послуг друкарні. Всі інші послуги
здійснювати за рахунок не бюджетних коштів (прибутків від надання
послуг). (Постійно. Щомісяця).
3. Покращення матеріально-технічної бази
В 2015 р. заплановано постійно підтримувати матеріально-технічну базу
редакції газети на належному рівні ( придбання картриджа до принтера та
ін.). Придбання канцтоварів (паперу та ін.). Оплачувати послуги з
обслуговування комп’ютерної техніки. (Періодично).
Запроваджувати новітні методи в галузі видавництва. (Постійно).
Провести частково ремонтні роботи у приміщенні редакції (2015 р.).
Редакція районної газети фінансується за рахунок власних коштів та
районного бюджету.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює районна
державна адміністрація та її структурні підрозділи, районна рада і відповідна
постійна комісія районної ради.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада та редакція газети
аналізують хід виконання основних завдань Програми і надають звіт.
За результатами проведеного моніторингу реалізації Програми
передбачається розгляд питання її виконання на засіданні профільної
постійної комісії районної ради по закінченні терміну дії Програми.
Реалізація Програми дозволить забезпечити широке висвітлення діяльності
органів влади та місцевого самоврядування, стабілізувати фінансовоекономічне становище редакції газети, створити матеріально-технічну і
фінансово-економічну основу для її стабільного функціонування в умовах
розвитку та забезпечити подальшу плідну співпрацю органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та редакції Карлівської районної
газети «Життя і слово».

Додаток 1
Напрями діяльності та заходи програми «Підтримки та розвитку
Карлівської районної газети «Життя і слово» на 2015 рік»
№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис.грн.

Очікуваний
результат

1

За рахунок
районного
бюджету
здійснювати
оплату праці
працівників
редакції
райгазети,
проведення
нарахувань
на заробітну
плату до
фондів з
метою
забезпечення
стабільної
роботи
засобу

Відповідно до ст.
4 Закону України
«Про державну
підтримку ЗМІ та
соціальний
захист
журналістів»
виділити кошти з
районного
бюджету для
підтримки
районної газети
«Життя і слово»,
співзасновниками
якої є районна
державна
адміністрація та
районна рада

2015 р.

Районна рада,
райдержадміністрація

Районний
бюджет

150,0

Забезпечити
широке
висвітлення
діяльності
органів влади та
місцевого
самоврядування,
стабілізувати
фінансовоекономічне
становище
редакції газети.

масової
інформації
2

Витрати на
друк газети,
комунальні
послуги,
оновлення
матеріальнотехнічної
бази та ін..

Забезпечити
регулярний
випуск газети та
зміцнення
матеріальнотехнічної бази.

2015 р.

Керуючий справами районної ради

Редакція райгазети

Власні
кошти
редакції

300,0

І.А. Дроздович

Збільшення
кількості
поінформованого
населення,
розвиток газети.

