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ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
діяльності Ківерцівської районної громадсько-політичної газети
“Вільним шляхом” на 2016–2017 роки
І. ПАСПОРТ
1.
Ініціатор розроблення програми
Ківерцівська районна громадськополітична
газета
“Вільним
шляхом”
2.
Розробник програми
Ківерцівська районна громадськополітична
газета
“Вільним
шляхом”
3.
Співрозробники програми
–
4.
Дата, номер, назва розпорядчого –
документа виконавчого органу
влади про розроблення програми
5.
Відповідальний
виконавець Ківерцівська районна громадськопрограми
політична
газета
“Вільним
шляхом”
6.
Учасники програми
трудовий
колектив
редакції,
районна рада та районна державна
адміністрація
7.
Термін реалізації програми
2016–2017 роки
8.
Етапи виконання програми (для І – 2016, ІІ – 2017
довгострокових програм)
9.
Перелік місцевих бюджетів, які районний бюджет
беруть
участь
у
виконанні
програми
(для
комплексних
програм)
10.
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми на 2016 -2020 рік, всього: 1511,3 тис. грн.
у тому числі:
10.1. коштів місцевого бюджету
520,0 тис. грн.
10.2. коштів інших джерел
991,3 тис. грн.
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма діяльності Ківерцівської районної громадсько-політичної
газети “Вільним шляхом” на 2016–2017 роки (далі – Програма) підготовлена
відповідно до Основного Закону -Конституції України - та чинних законів:
“Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів”, “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
інформацію» та Бюджетний кодекс України.
ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Активну участь у становленні та зміцненні державності, формуванні
національної свідомості та гідності у громадсько-політичному житті району,
розвитку творчих здібностей та забезпеченні свободи слова відіграє
Ківерцівська районна громадсько-політична газета “Вільним шляхом”.
Ківерцівська районна громадсько-політична газета “Вільним шляхом” (далі –
Газета) виходить один раз на тиждень на 12 сторінках, щосуботи, примірним
тиражем 2000 примірників. Співзасновники газети: Ківерцівська районна рада
Волинської області, Ківерцівська районна державна адміністрація Волинської
області, трудовий колектив друкованого видання. Газета веде
державницьку політику відповідно до Закону України “Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні”.
ІV. МЕТА ПРОГРАМИ
Основна мета програми полягає в:
- збиранні, творенні, редагуванні, підготовці інформації до друку та її
поширенні в друкованому засобі масової інформації серед читачів на
принципах об’єктивності, достовірності, компетентності, гарантуванні права
кожного громадянина на доступ до інформації, вільному висловлюванні своїх
поглядів та думок, забезпеченні ідеологічного та політичного плюралізму,
дотриманні працівниками газети професійної етики, чинного законодавства
України та загальнолюдських норм моралі;
- забезпеченні постійного і всебічного висвітлення діяльності
Ківерцівської районної ради Волинської області, її пленарних засідань, роботи
постійних комісій, депутатів, депутатських фракцій і груп та заходів, що
проводяться районною радою. Висвітлення діяльності Ківерцівської районної
державної адміністрації Волинської області та її структурних підрозділів;
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державних органів, органів місцевого самоврядування, а також їх посадових
осіб;
- сприянні формуванню державної політики у сфері забезпечення прав
громадян на свободу слова та одержання інформації, в тому числі з питань
державотворення і, передусім, з питань діяльності органів місцевого
самоврядування та державної влади;
- здійсненні консультативно-дорадчих, моніторингових функцій на
основі досліджень з проблем, що цікавлять читачів;
- сприянні розвитку органів місцевого самоврядування, залученні
громадян до активної участі в суспільно-політичному житті району та держави.
Метою цієї Програми є подальше утвердження свободи слова,
задоволення конституційних прав мешканців Ківерцівського району на
інформацію, забезпечення доступу громадян до інформації, сприяння розвитку
громадянського суспільства шляхом підтримки ЗМІ; створення у районі умов
для організації всебічного висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади, а також поширення інформації
про діяльність депутатів органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади.
Програма також розроблена з метою забезпечення функціонування
редакції друкованого видання, здійснення невідкладних і перспективних
заходів щодо розвитку газети, розв’язання актуальних проблем журналістики,
поліпшення матеріальної бази редакції з тим, щоб створити необхідні умови для
зміцнення технічної бази, розширення географії поданих у газеті матеріалів,
високого ідейного спрямування газети та забезпечення безперешкодної
діяльності редакції газети, реалізацію заходів, спрямованих на всебічне
висвітлення діяльності органів влади та територіальної громади району,
проведення заходів по розширенню кола передплатників та читачів газети, а
також створення належних умов для діяльності і соціального захисту
журналістів, відповідно до чинного законодавства.
Виконання Програми повинно забезпечити розвиток демократичного,
громадянського суспільства, дієвого контролю громади за діяльністю державної
влади та органів місцевого самоврядування.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Видатки, пов’язані з виконанням Програми, здійснюються за рахунок:
- власних коштів редакції (передплати, оренди друкування оголошень,
реклами, вітань);
- коштів районного бюджету.
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Обсяг
коштів, які пропонуються
залучити на виконання
Програми

Усього на
виконання
Програми
(тис. грн)

Обсяг ресурсів усього:
У тому числі:
Районний бюджет
Власні кошти редакції
Усього

У тому числі
за роками (тис. грн)
Етапи:
2016

2017

1511,3

740,8

770,5

520,0
991,3
1511,3

250,0
490,8
740,8

270,0
500,5
770,5

Кошторис видатків
Ківерцівської районної громадсько-політичної газети “Вільним шляхом”
на 2016 рік
№
п/п

Перелік заходів

Джерела фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
тис. грн.
120,0

Оплата поліграфічних
послуг, паперу та
висвітлення діяльності
співзасновників
Видання “Вісника
Ківерцівського району”
Витрати на
розповсюдження газет

районний
бюджет

власні кошти редакції

23,4

4.

Оплата праці

власні кошти редакції

399,7

5.

Нарахування на заробітну
плату

власні кошти редакції

17,2

районний бюджет
власні кошти редакції

130,0
12,2

власні кошти редакції

4,9

власні кошти редакції

4,2

власні кошти редакції

29,2

1.

2.
3.

6.
7.
8.
9.

Оплата за опалення
приміщення (газ)
Оплата за електроенергію
Поштово-телеграфні
витрати
Обслуговування
оргтехніки, інші

кошти замовників
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VІ. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
1. Проведення необхідних заходів для розширення об’єму газети і
збільшення тиражу, можливості переходу на повноколірний друк.
2. Для роботи журналістів у селах, селищах району, а також обміну
досвідом з сусідніми редакціями і вирішення актуальних творчих питань,
організовувати зустрічі з жителями територіальних громад та трудовими
колективами.
3. Зміцнити матеріально-технічну базу редакції, проведення ремонту
приміщення, придбання оргтехніки, зокрема, комп’ютера, цифрових
диктофонів.
4. Вивчити питання можливості створення на базі редакції та районної
друкарні редакційно-видавничого комплексу.
5. Продовжувати практику щоквартальних зустрічей співзасновників
Ківерцівської районної громадсько-політичної газети “Вільним шляхом” для
вирішення актуальних питань, забезпечення всебічного висвітлення діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльності друкованого
видання. Сприяти проведенню у районній державній адміністрації, районній
раді, міськ- та сільрадах прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів
за участю перших керівників області, району, начальників управлінь РДА,
представників громадсько-політичних організацій.
6. Забезпечити участь творчих працівників в обласних оглядахконкурсах серед редакцій засобів масової інформації та журналістів:
“Професіонал”, “Любіть Україну”, “Незалежність. Новий відлік” та ін.
7. З нагоди професійного свята – Дня журналіста – проводити зустрічі із
співзасновниками, працівниками редакції, творчим активом і позаштатними
дописувачами газети.
8. З нагоди річниць створення районної газети:
8.1. Проводити урочисті збори колективу за участю співзасновників та
активних дописувачів.
8.2. Спільно з місцевими територіальними громадами, підприємцями,
працівниками УДППЗ “Укрпошта” та закладів культури провести ювілейні акції
щодо пропаганди газети, з метою збільшення кількості читачів, відзначення
людей праці, про яких писала районна газета впродовж років.
9. Сприяти підвищенню тиражу районної газети шляхом проведення
спільно із співзасновниками, працівниками поштового зв’язку та меценатами
постійної широкої передплатної кампанії та організації передплати газети
для найнезахищеніших верств населення.
10. Забезпечити періодичний вихід інформаційного додатка до газети
“Вісник Ківерцівського району”.
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VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
Виконання Програми забезпечить удосконалення підтримки районної
громадсько-політичної газети “Вільним шляхом”, висвітлення діяльності
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування району, поліпшення
соціально-економічного становища журналістів, підвищення їх професійного
рівня, подальше утвердження свободи слова.
При формуванні районного бюджету, щороку, виходячи із фінансових
можливостей, затверджувати заходи Програми на кожен рік.
Заходи щодо виконання Програми діяльності Ківерцівської районної
громадсько-політичної газети “Вільним шляхом” на 2016 рік
№ Перелік заходів
з/п

Термін
виконання
заходу

Виконавці

1.

Створення умов
для підтримки
матеріальнотехнічної бази
(кошторис
додається)

2016 рік

редакція
газети
“Вільним
шляхом”

2.

Проведення
зустрічей
співзасновників
районної
громадськополітичної газети
“Вільним шляхом”
Забезпечення участі
працівників редакції
газети в районних
конкурсах, заняттях
школи творчої
молоді та інші

Щоквартально

редакція
газети
“Вільним
шляхом”

2016 рік

редакція
газети
“Вільним
шляхом”

3.

Джерела Орієнфінансу- товні
вання
обсяги
фінансування
(вартість),
тис.
грн.
район250,0
ний
бюджет,
власні
кошти
490,8
згідно
з кошторисом
-

-

4.

Здійснення заходів з
видання “Вісника
Ківерцівського
району”

5.

Здійснення заходів з
підвищення тиражу
та проведення
передплатної
кампанії
Всього:
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2016 рік

2016 рік

редакція
газети
“Вільним
шляхом”,
районна
рада
редакція
газети
“Вільним
шляхом”

кошти
замовників

-

740,8

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ
- редакція Ківерцівської районної громадсько-політичної
“Вільним шляхом”;
- управління фінансів районної державної адміністрації.

газети

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
- координує виконання Програми редакція районної громадськополітичної газети «Вільним шляхом».
- контроль за виконання Програми здійснює постійна комісія районної
ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі, побуту
та розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і
міста району. Про хід виконання заходів Програми редакція щорічно інформує
районну раду, управління економіки районної державної адміністрації у 1
кварталі наступного за звітним роком.

Якимчук, 2 1535

