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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
двадцять дев’ята сесія

РІШЕННЯ 
    
22.11.2013

№  8

 
Про Програму підтримки діяльності районної газети «Нива»   на 2014-2018 роки

Згідно  з п.16  ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України  «Про інформацію», «Про друковані  засоби  масової інформації (пресу) в Україні», «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», визначаючи загальні принципи, головні напрями та основний зміст заходів щодо підтримки видання газети «Нива», Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму підтримки діяльності районної газети «Нива» на 2014-2018 роки ( далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:
2.1.  Забезпечити  виконання Програми ;
2.2. Щорічно при формуванні районного бюджету передбачати асигнування на реалізацію Програми, виходячи  із загального обсягу видатків , передбачених на відповідний рік.
3. Редакції районної газети та районного радіомовлення:
3.1. Забезпечити виконання Програми;
3.2. Звітувати про результати фінансової діяльності та використання бюджетних коштів кожного звітного періоду. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з фінансових, соціально-економічних питань  і бюджету.



Голова ради
О.П.Романчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
22.11.2013             № 8



РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки діяльності Чернігівської районної газети „Нива”  
на 2014 –2018 роки

1. ВСТУП
Засоби масової інформації є основним джерелом інформування громадськості про внутрішню й зовнішню політику держави, роботу органів державної влади та місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, про події в області, районі. В сучасних умовах засоби масової інформації, зважаючи на суспільну важливість, масовість та доступність, мають великий вплив на всі процеси, що відбуваються в суспільстві, виступають вагомим засобом формування громадської думки, створення громадського інформаційного простору. 
Місцеві засоби масової інформації впливають на всі сфери життєдіяльності громади району, на соціально-психологічний і духовно-культурний розвиток  його жителів. 

2. МЕТА

Мета Програми – повноцінне, на сучасному поліграфічному рівні забезпечення випусків Чернігівської районної газети „Нива”  для висвітлення господарського, економічного, політичного та культурного життя району, інформування населення району про найважливіші суспільно-політичні події, висвітлення основних напрямів діяльності Чернігівської районної ради та Чернігівської районної державної адміністрації та поліпшення умов  діяльності  редакції районної газети „Нива”  відповідно до Конституції України та Законів України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” № 2782-ХІІ від 16 листопада 1992 р. (зі змінами та доповненнями), „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” № 540/97 – ВР від 23 вересня 1997 р. зі змінами та доповненнями,  „Про інформацію”, „ Про доступ до публічної інформації”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” № 3188-ХІІ від 6 травня 1993 р. (зі змінами та доповненнями), Указів Президента України від 09.12.2000 р. №1323/2000 „Про додаткові  заходи  щодо  безперешкодної  діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, від 01.09.2002 р. №683/2002 „Про додаткові  заходи  щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”.
Розробка Програми зумовлена необхідністю висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації для задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і  забезпечення фінансової підтримки комунальних засобів масової інформації – з метою здешевлення для читачів державного інформаційного продукту.
       У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрями та основний зміст заходів щодо підтримки видання газети „Нива”.

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «НИВА»

3.1. Забезпечити випуск Чернігівської районної газети „Нива” двічі на тиждень(4-8 шпальт) – у середу та суботу, за поліпшення економічної ситуації – з можливим збільшенням обсягу друкованого видання.
Постійно.                                                      Редакція  районної газети „Нива”,
                                                                        засновники.
3.2. Сприяти стабілізації та збільшенню тиражу районної газети під час передплатних кампаній, для чого клопотатися  перед керівниками та працівниками районної ради, райдержадміністрації та її відділів з пропозицією  під час зустрічей у трудових колективах і проведення заходів наголошувати на користі  взаємовигідної співпраці, повідомляти про передплату та нагадувати про необхідність підтримки районної газети «Нива». 
Травень-червень
Редакція  районної газети «Нива»,
 засновники.
Листопад-грудень 
кожного року

3.3.  Створити в районній раді та райдержадміністрації інформаційну групу (2 чол.) для зв’язків з пресою і допомоги редакції в отриманні цікавої оперативної інформації з основних напрямів діяльності вищезазначених структур.
Січень                                                         Голова районної ради, 
                                                                    заступник голови райдержадміністрації. 
3.4. Редактору районної газети або за дорученням – співробітникам газети регулярно відвідувати  планові засідання при голові  райдержадміністрації та сесії районної  ради – з  метою  кращої інформованості про життєдіяльність району та висвітлення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.
Постійно                                                   Редактор               В. В. Марченко
3.5. З метою збільшення власних надходжень редакції здійснювати рекламну діяльність  та  діяльність  з надання  послуг  населенню (копіювання  та  продаж  бланків тощо). 
Постійно                                        Редакція районної газети                                   «Нива»
3.6. Удосконалювати, розширяти й поновлювати матеріальну базу та технічне обладнання  для виробництва районної газети з метою забезпечення відповідності сучасним вимогам до  ЗМІ  та збільшення  тиражу районного видання.
Постійно                                                       Засновники

3.7. Сприяти доступності та об’єктивності інформації для населення району з усіх важливих питань життєдіяльності району. Постійно удосконалювати і розширяти форми роботи з читацькою аудиторією та впроваджувати нові, досягати повного охоплення  географії публікації.
Налагодити тісне співробітництво з громадськими й ветеранськими організаціями району.
                                                                                                                                                                                                                   Постійно                                                        Редакція районної газети  «Нива»,            
                                                                        районна рада,  управління  та   				    відділи райдержадміністрації

3.8. Сприяти  редакції  в організації  та  проведенні  виїзних  засідань.
Постійно                                                         Районна рада,
			     райдержадміністрація.

4.ФІНАНСОВА  ПІДТРИМКА
4.1.  Забезпечити Комунальне підприємство „Редакція Чернігівської районної газети „Нива” та районного радіомовлення Чернігівської районної ради Запорізької області” коштами  на  покриття збитків по виробництву  газети (зокрема й на виплату  заробітної плати  в межах бюджетних призначень  на поточний рік) в таких обсягах (подається  на 2014  рік і поновлюється  щороку  в  залежності  від  ринкової  кон’юнктури):


Річна  потреба
Діюча    ціна (грн.)
Сума (грн.)
Пластини  офсетні
500 шт.
12, 20 грн.
6100
Фарба
100 кг
22, 01
2201
Папір
9000 кг
8,00 
72000
Друкування газети на 12 місяців

6000
72000
ВСЬОГО


152301


На придбання  цифрової  фотокамери 




8000

4.2. Дозволити редакції у разі потреби перерозподіляти кошти по статтях витрат.     
4.3. Рекомендувати органам влади та місцевого самоврядування передбачити у своїх           бюджетах кошти на висвітлення  діяльності  у районній газеті.
 4.4. Розглянути можливість придбання поліграфічного обладнання та створення власної поліграфічної бази за рахунок  цільової субвенції з державного бюджету.

5.  ОЧІКУВАНІ  КІНЦЕВІ  РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ
Реалізація Програми  забезпечить:
- створення сприятливих умов для громадян району на одержання, використання,  поширення та зберігання інформації, закріплення права громадян на інформацію  в усіх сферах життєдіяльності району, регіону й держави;
- повноту, точність і оперативність інформації;
- зменшення в подальшому навантаження на районний бюджет в частині фінансування випуску газети за рахунок створення власної поліграфічної бази, зменшення витрат на виробництво газети й розширення спектру додаткових послуг, що їх надаватиме редакція населенню й підприємствам та організаціям.



