ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сімнадцятої сесії восьмого скликання

27 жовтня 2021 року

№ 752

Про внесення змін до Програми висвітлення
діяльності Пирятинської міської ради
в засобах масової інформації на 2021 рік

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня
2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади“, на підставі службового листа начальника
відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики виконкому
міської ради Мілюти О.А. від 07.10.2021 №5662/02-35, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської
ради в засобах масової інформації на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року
№109 (зі змінами), виклавши Програму в новій редакції, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради
в засобах масової інформації на 2021 рік
Програму затверджено рішенням третьої сесії восьмого скликання
від 23 грудня 2020 року № 109 на суму 350,0 тис. грн.
З метою забезпечення відкритості й прозорості у діяльності міської ради
та її виконавчих органів через залучення друкованих засобів масової інформації
до висвітлення їхньої діяльності, сприяння безперешкодній реалізації
конституційного права громадян на інформацію і свободу слова,
прошу на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити
запропоновані зміни, а саме:
грн.

№
п/п

1

2

Перелік заходів

Висвітлення діяльності депутатів
міської ради
Висвітлення діяльності
структурних підрозділів
виконкому міської ради,
старостатів, закладів освіти,
спорту культури, соціального
захисту, охорони здоров’я міської
ради, комунальних підприємств,
квартальних комітетів
Всього по Програмі

Затверджено
по діючій
Програмі

Проєкт
змін до
Програми

Пропонується
для
включення до
Програми та
фінансування

105,0

-45,0

60,0

215,0

+45,0

260,00

350,0

350,0

Загальний обсяг фінансування Програми після внесення змін – не
змінюється.

Начальник відділу персоналу,
організаційної роботи та
інформаційної політики
виконкому міської ради

Оксана МІЛЮТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сімнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
27 жовтня 2021 року № 752

ПРОГРАМА
висвітлення діяльності Пирятинської міської ради
в засобах масової інформації на 2021 рік
(нова редакція)
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради у
засобах масової інформації (далі – Програма) визначає правові, організаційні і
фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці Пирятинської міської
ради з місцевими, обласними, всеукраїнськими газетами та іншими засобами
масової інформації, в тому числі телебачення (далі – засоби масової інформації)
з питань висвітлення її діяльності.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів
України „Про інформацію“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, „Про телебачення і
радіомовлення“, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“.
1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності міського
голови, депутатів міської ради, виконавчого комітету і посадових осіб міської
ради, органів самоорганізації населення, закладів освіти, спорту, культури,
соціального захисту, охорони здоров’я Пирятинської міської ради, комунальних
підприємств, підпорядкованих Пирятинській міській раді.
Розділ 2. Мета та завдання Програми
2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у
діяльності міської ради та її виконавчих органів через залучення засобів
масової інформації до висвітлення їхньої діяльності, сприяння безперешкодній
реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Інформування мешканців Пирятинської міської громади про
діяльність міського голови, депутатів міської ради, виконавчого комітету і
посадових осіб міської ради, органів самоорганізації населення, закладів освіти,
культури, спорту, соціального захисту, охорони здоров’я Пирятинської міської
ради, комунальних підприємств, підпорядкованих Пирятинській міській раді.

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності міського голови,
депутатів міської ради, виконавчого комітету і посадових осіб міської ради,
органів самоорганізації населення, закладів освіти, спорту культури,
соціального захисту, охорони здоров’я Пирятинської міської ради, комунальних
підприємств, підпорядкованих Пирятинській міській раді, через засоби масової
інформації.
2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності,
систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на
вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії
міської ради з територіальною громадою.
2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та
обов’язків мешканців Пирятинської міської територіальної громади з питань
місцевого значення.
Розділ 3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності
міської ради у засобах масової інформації
3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність міського голови,
депутатів міської ради, виконавчого комітету і посадових осіб міської ради,
органів самоорганізації населення, закладів освіти, спорту, культури,
соціального захисту, охорони здоров’я Пирятинської міської ради, комунальних
підприємств, підпорядкованих Пирятинській міській раді.
3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
1) прийняті міською радою, міським головою, виконавчим комітетом та
іншими виконавчими органами нормативні акти, програмні документи та інші
рішення і розпорядження;
2) роз’яснення рішень міської ради, постійних та інших комісій ради,
міського голови і виконавчих органів, їх наслідків для мешканців Пирятинської
міської громади та механізмів реалізації;
3) роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних
відносинах
з
органами
місцевого
самоврядування,
комунальними
підприємствами, закладами освіти, спорту, культури, охорони здоров’я тощо;
4) інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових
комісій міської ради, секретаря ради, депутатів ради, міського голови, його
заступників, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, оприлюднення
їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті
громади;
5) інформування про підготовку, перебіг та результати пленарних
засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо;
6) інформування про культурне життя громади, зокрема анонси та перебіг
культурних подій, що відбуваються за підтримки міської ради;
7) інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів,
семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує міська рада
чи які здійснюються за її підтримки;

8) інформування про реалізацію міжнародних, економічних та соціальнокультурних проектів, які здійснюються за сприянням міської ради;
9) інформування про здійснення важливих інфраструктурних проєктів у
Пирятинській міській громаді та їх значення для кожного мешканця громади;
10) щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчих
органів та посадових осіб;
11) інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської
ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном.
12) інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування
з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та
місцевого значення, що мають відношення до проблем Пирятинської міської
громади.
3.3. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів,
посадових осіб та депутатів міської ради здійснюється, як правило, у місцевих
засобах масової інформації (телебачення, преса, Інтернет); при цьому
забезпечується інформування найбільш широкого кола мешканців
Пирятинської громади.
3.4. При висвітленні діяльності міської ради, її виконавчих органів,
посадових осіб та депутатів забороняється подавати інформацію агітаційного
чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу
політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у міській раді.
3.5. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих
органів, посадових осіб та депутатів подається, уникаючи втручання в особисте
життя громадян, посягання на їх честь і гідність, образ, необґрунтованих
звинувачень тощо.
3.6. Всі ці дії мають на меті зробити громадські інституції більш
прозорими та сприяти підвищенню рівня довіри населення до міської ради, а
також забезпечити застосування принципу верховенства права безпосередньо у
цій сфері діяльності. Людина, її права і свободи є найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість діяльності держави, зокрема, Пирятинської
міської ради.
Розділ 4. Механізм висвітлення діяльності Пирятинської міської
ради, її виконавчих органів та посадових осіб у засобах масової інформації
4.1. Програма фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, з таким розподілом:
висвітлення діяльності депутатів міської ради – близько 20 % від
запланованої загальної суми коштів, що пропорційно розподіляються між
постійними комісіями міської ради;
висвітлення діяльності виконкому міської ради, структурних підрозділів
виконкому міської ради, старостатів, закладів освіти, культури, соціального
захисту, охорони здоров’я Пирятинської міської ради, комунальних
підприємств та квартальних комітетів – близько 80 % від загальної суми
коштів, передбачених для реалізації Програми.

4.2. У разі подачі інформації (виступ, заява, сюжет, відеоролик, стаття,
оголошення, звернення) до засобів масової інформації, голова постійної комісії
міської ради повинен проінформувати секретаря ради та попередити про свої
дії відділ персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики
виконкому міської ради з метою ефективного використання бюджетних коштів
та уникнення розбіжностей при підготовці аналізу Програми.
Вартість обсягу поданого матеріалу не може перевищувати вартість, яка
визначена за квотою для однієї постійної комісії міської ради.
4.3. Реалізація завдань Програми покладається на секретаря ради,
заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків, відділ персоналу,
організаційної роботи та інформаційної політики виконкому міської ради.
4.4. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради є
відкритою для друкованих та інших засобів масової інформації, інформаційних
агентств, інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері
інформації.
Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми
5.1. У результаті виконання Програми очікується:
5.1.1. Налагодження ефективної системи інформування міської громади
про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів
міської ради.
5.1.2. Запровадження постійного діалогу місцевої влади з громадою з
метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у
вирішенні питань місцевого значення.
5.1.3. Підвищення результативності виконання Пирятинською міською
радою своїх завдань та збільшення відповідальності її представників перед
громадою.
5.1.4. Створення об’єктивної суспільної думки про роботу Пирятинської
міської ради, підвищення рівня довіри громади на основі отримання повної та
всебічної інформації про її діяльність.
Розділ 6. Прикінцеві положення
6.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченко М.В. та
постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, культури,
молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.).
6.2. Інформація про прийняття Програми, її офіційний текст та хід
виконання публікується на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради.
Начальник відділу персоналу,
організаційної роботи та
інформаційної політики
виконкому міської ради

Оксана МІЛЮТА

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік

3.

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа
міської ради про розроблення програми
Розробник програми

4.

Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

7.
7.1.

Термін реалізації програми
Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі :
коштів бюджету Пирятинської міської
територіальної громади
Коштів інших джерел

1.
2.

8.
9.

9.1.

Виконком Пирятинської міської ради
Розпорядження міського голови від 08.12.2020
№ 239
Начальник загального відділу та інформаційного
забезпечення виконкому міської ради

Відділ персоналу, організаційної роботи та
інформаційної політики виконкому міської ради
(Мілюта О.А.)
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради (Цюра І.О.)
Структурні підрозділи виконкому міської ради,
депутати міської ради, заклади освіти, спорту,
культури, здоров’я охорони, комунальні
підприємства, квартальні комітети
2021 рік

Бюджет міської територіальної громади
350,0 тис. грн.

350,0 тис. грн.
-

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми
висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
Програми

Етапи виконання Програми

І
2021 рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
бюджет міської
територіальної
громади
кошти не бюджетних
джерел

20_ рік

20_рік

ІІ
20__- 20__р.р.

Усього витрат на
виконання
Програми, грн.
ІІІ
20__ - 20__р.р.

350000,00

350000,00

350000,00

350000,00

-

-

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи Програми
висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021рік
№
п/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
програми

1

Висвітлення
діяльності
Пирятинської
міської ради
та її
виконавчих
органів

В газетах
районного
рівня, в тому
числі:

Висвітлення
діяльності
депутатів
міської ради

1.1

1.2

2

Висвітлення
діяльності
Пирятинської
міської ради
та її
виконавчих
органів

Висвітлення
діяльності
структурних
підрозділів
виконкому
міської ради,
старостатів,
закладів
освіти,
спорту
культури,
соціального
захисту,
охорони
здоров’я
міської ради,
комунальних
підприємств,
квартальних
комітетів
В газетах
обласного
рівня

Строк
виконання
заходу

2021 рік

2021 рік

2021 рік

2021 рік

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Депутати міської
ради, спеціалісти
міської ради,
старости,
представники
закладів освіти,
спорту культури,
соціального
захисту, охорони
здоров’я міської
ради,
комунальних
підприємств,
квартальних
комітетів
Депутати міської
ради

Бюджет
міської
територіальної
громади

Спеціалісти
міської ради,
старости,
представники
закладів освіти,
спорту культури,
соціального
захисту, охорони
здоров’я міської
ради,
комунальних
підприємств,
квартальних
комітетів

Спеціалісти
міської ради,
старости,
представники
закладів освіти,
спорту культури,
соціального
захисту, охорони
здоров’я міської
ради,

Бюджет
міської
територіальної
громади
Бюджет
міської
територіальної
громади

Бюджет
міської
територіальної
громади

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень,
у тому числі:
320,0

Очікуваний
результат

Виконання

Виконання
60,0

Виконання
260,0

20,0

Виконання

комунальних
підприємств,
квартальних
комітетів
3

Висвітлення
діяльності
Пирятинської
міської ради
та її
виконавчих
органів

В газетах
всеукраїнсько
го рівня

Всього

2021 рік

Спеціалісти
міської ради,
старости,
представники
закладів освіти,
спорту культури,
соціального
захисту, охорони
здоров’я міської
ради,
комунальних
підприємств,
квартальних
комітетів

Бюджет
міської
територіальної
громади

10,0

350,0

Виконання

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Полтавська область, Лубенський район
Код програмної класифікації ______0210180, 0210150_________________________

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

30000

30000

30000

30000

30000

Червень

30000

Серпень

Травень

30000

20000

Квітень

30000

Липень

Березень

350,0

30000

Всього, тис.грн.

Лютий

В тому числі по місяцях

30000

Рішення
17 сесії
Пирятинської
міської ради від
27 жовтня 2021
року № 752

Річний обсяг
фінансування
Програми
Січень

2021

Правова підстава

30000

Рік

Начальник відділу персоналу,
організаційної роботи та
інформаційної політики
виконкому міської ради

Оксана МІЛЮТА

Секретар міської ради

Сергій ПАЗЮК

27 жовтня 2021 року

