
 

ПРОЄКТ Програми розвитку інформаційного простору на 2021 рік 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає 

необхідність постійного інформаційного супроводу програм і заходів місцевих 

органів влади та отримання населенням об’єктивної інформації. 

Програма розвитку інформаційного простору та сприяння розвитку 

інформаційної сфери на 2021 рік спрямовано, перш за все, на підвищення 

ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію 

процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої 

влади. 

Розвиток єдиного інформаційного простору міста і впровадження 

організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення 

прозорості діяльності міської влади мають пріоритетне значення. 

Програма розвитку інформаційного простору на 2021 рік (далі - Програма) 

розроблена на підставі законів України "Про інформацію", "Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про державну підтримку засобів 

масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про доступ до 

публічної інформації" та на виконання указів Президента України від 9 грудня 

2000 року № 1323/2000 "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності 

засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні" і 

від 1 серпня 2002 року № 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення 

відкритості у діяльності органів державної влади". 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є інформування населення міста Липовець про події в 

країні та місті; розширення можливості громадян в отриманні права на доступ 

до якісної, виваженої, об'єктивної інформації; створення умов для модернізації 

інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів інформаційного 

продукту; висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, залучення 

громади до вирішення проблем міста шляхом інформування мешканців через 

міську газету «Липовецькі вісті» та проводове радіо; забезпечення 

безперебійного функціонування засобів масової інформації. 

Основними завданнями Програми є задоволення конституційних прав 

жителів міста на інформацію, забезпечення доступу громадян до інформації, 

зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ 

функціонування засобів масової інформації, підприємств поліграфії, 

поліпшення їх інформаційної діяльності. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Виконання Програми дозволить забезпечити: 

1. Реалізацію права мешканців міста на одержання якісної, виваженої, 

об’єктивної інформації; 

2. Підвищення повноти та оперативності інформування громадян міста про 

діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 



 

актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя 

міста; 

3. Налагодження діалогу між представниками органів місцевого 

самоврядування та громадянами міста; 

4. Безперебійне функціонування засобів масової інформації.   

Реалізація Програми сприятиме соціально-економічним зрушенням, 

зростанню авторитету та іміджу міста, де завдяки інформаційно-

комунікаційним технологіям запроваджуються процеси формування 

інформаційного простору. 

 4. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ НА 2021 РІК 

№ 

пор. 

Назва і зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

1 Удосконалити систему надання засобам 

масової інформації об’єктивної та 

неупередженої інформації про діяльність 

місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з 

питань політичного, соціально-

економічного, культурного життя міста.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

2 Забезпечити систематичне проведення у 

виконавчому комітеті, міській раді прес-

конференцій, брифінгів, зустрічей, інших 

заходів за участю перших керівників 

міста, начальників управлінь та 

представників засобів масової інформації, 

депутатів міської ради.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

3 Підготовка і розміщення газетних 

публікацій у друкованих ЗМІ з метою 

інформування про актуальні проблеми 

життя громади міста 

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

4 Забезпечити реагування на пропозиції, 

критичні зауваження громадян, публікації 

засобів масової інформації, в яких 

порушуються важливі питання місцевого 

самоврядування. 

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

5 Активізація інформування населення. 

Зокрема через модернізацію  Інтернет-

порталу Липовецької  міської ради 

(послуги з програмної розробки, послуги 

веб-дизайну, послуги з наповнення 

контентом), розроблення, видання та 

друк дайджесту, інформаційного 

бюлетеня. 

Міська рада Протягом 

року 



 

№ 

пор. 

Назва і зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

6 Соціологічний моніторинг думки 

липівчан щодо роботи органів місцевого 

самоврядування в місті.  

Виконавчий 

комітет 

Постійно 

 

5. ФІНАНСУВАННЯ  

Передбачаються такі джерела фінансування Програми: 

 кошти міського бюджету; 

 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту 

міського бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.  

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору 

на його виконання. 

Виконання завдань Програми розраховано на 1 рік.  

 Ресурсне забезпечення програми на 2021 рік становить 100 тис. грн 

 

 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

  Координацію виконання Програми та контроль за використанням 

коштів, виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 


