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П А С П О Р Т  
Програми розвитку інформаційної сфери 

 у Миргородському районі на 2016-2020 роки 
 

1. Ініціатор розробки 

програми 

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розробку програми 

Доручення голови райдержадміністрації від 

17.11.2015  

 

3. Розробник програми Відділ організаційно-кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації 

5. Співрозробники 

програми 

 

6. Відповідальний 

виконавець програми 

Райдержадміністрація 

7. Термін реалізації 

програми 

2016-2020 роки 

7.1. Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових 

програм) 

 - 

8. Перелік бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми  

Районний бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

995,0 тис. грн. 

9.1. коштів районного 

бюджету 

995,0 тис. грн. 

 коштів інших джерел  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.1. Загальна характеристика Програми. 
 

 

Програма розвитку інформаційної сфери у Миргородському районі на 

2016-2020 роки (далі Програма) є продовженням Програми розвитку 

інформаційної сфери Миргородського району на 2012-2015 роки. 

Програму розроблено на виконання законів України “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 місцеве 

самоврядування в Україні”, указів Президента України від 09.12.2000 

№1323/2000 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів 

масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні” та від 

01.08.2002 №683/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади”. 

Програма спрямована на реалізацію в районі державної політики у сфері 

інформації з метою забезпечення повнішого задоволення потреб населення в 

інформаційній продукції. 

Програма сприятиме розвитку медійної інфраструктури Миргородщини, 

всебічному висвітленню друкованими засобами масової інформації діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

 

У районі функціонує комунальне підприємство «Інформаційний центр 

«Миргородщина», до складу якого входять газета «Прапор перемоги» та 

районне радіо. Засновником комунального підприємства є Миргородська 

районна рада.  

Засоби масової інформації, співзасновниками яких є органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, потребують фінансової підтримки, без 

економічної допомоги періодичним виданням складно виходити через їх високу 

собівартість.  

З метою забезпечення відкритості та доступності інформації про 

діяльність органів місцевого самоврядування та структур виконавчої влади у 

соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах 

життя необхідно удосконалити систему фінансування комунальних засобів 

масової інформації.  

Для вирішення вищевказаних та інших проблем необхідно реалізувати 

Програму розвитку інформаційної сфери в Миргородському районі на 2016 – 

2020 роки. 
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1.3. Мета Програми. 

 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку 

інформаційної сфери Миргородщини, реалізації державної інформаційної 

політики, найбільш повного забезпечення населення району різноплановою 

інформацією. 

Основні завдання Програми: 

- всебічне сприяння розвитку інформаційної сфери  району;  

- забезпечення діяльності місцевої мережі радіомовлення; 

- удосконалення системи фінансування комунальних засобів масової 

інформації, перш за все на основі вимог Закону України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації»; 

- поширення інформації про діяльність органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

- належний інформаційний супровід заходів до державних свят та 

ювілейних дат. 

 

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми . 

 

Основні завдання, які випливають зі змісту запропонованої Програми, 

можуть бути вирішені шляхом: 

- реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист національного 

інформаційного простору, підтримки друкованих ЗМІ на території району; 

- створення в районі оптимальної інформаційної інфраструктури, 

підвищення ефективності її діяльності, забезпечення конституційних прав 

громадян на інформацію; 

- підвищення ролі засобів масової інформації у становленні 

громадянського суспільства, в інформаційному забезпеченні державної 

політики з питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку 

району; 

- залучення громадськості до процесів формування державної політики, 

прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у 

засобах масової інформації; 

Програма розрахована на 2016 - 2020 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Напрями діяльності та заходи Програми розвитку інформаційної сфери  

в  Миргородському районі на 2016-2020 роки 

№ 

з/ 

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строки 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн. у тому числі: 

Разо

м 

2016-

2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Сприяння  

діяльності 

засобів 

масової 

інформації та 

розвитку 

інформаційно-

комунікаційн

ої 

інфраструкту

ри району  

1) 

Передбачити  

кошти  для 

щорічного 

укладання 

угод на 

висвітлення 

діяльності між 

районною  

державною 

адміністрацією 

з однієї 

сторони, та 

редакціями 

ЗМІ. 

2016-

2020 

роки 

Відділ фінансово-

господарського 

забезпечення 

райдержадміністра

ції спільно з 

редакціями ЗМІ 

Районний 

бюджет 

995,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 

  2) Сприяти 

розвитку 

мережі 

Інтернет, 

запровадити 

практику 

2016-

2020 

роки 

Райдержадміністра

ція, районна рада, 

сільські, селищні 

ради 

  – – – – – – 
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проведення он-

лайн 

конференцій за 

участю 

представників 

органів 

виконавчої 

влади та 

місцевого 

самоврядуванн

я, 

громадськості 

 Разом         995,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 

 

 

 



1.6. Ресурсне забезпечення 

Програми розвитку інформаційної сфери у Миргородському районі 

 на 2016-2020 роки  
тис. гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

2016р. 2017 p. 2018 p. 2019 p. 2020 p. 

Усього 

витрати на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі 

199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 995,0 

Державний 

бюджет 

      

обласний бюджет       

районний бюджет 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 995,0 

бюджети сіл, 

селищ 

      

 кошти  

небюджетних 

джерел 

      

Всього : 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 995,0 

 

 

Показники витрат, що забезпечують виконання Програми. 

 

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету. 

 

 

 

 

 

1.7. Оцінка ефективності виконання заходів Програми  

(очікувані результати) 

Найменування завдання 

Найменування 

показників виконання 

завдання О
д

и
н

и
ц

я 

в
и

м
ір

у
 Значення показників 

Усього 

у тому числі за роками 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Сприяння 

діяльності ЗМІ та 

розвитку 

інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури 

району 

Забезпечення виходу у 

світ районної газети, 

підвищення 

оперативності доступу 

до інформації 

тис. 

прим. 

10,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

 

Критерієм ефективності виконання заходів Програми є збільшення 

кількості поінформованого населення району в середньому на 15 %, 

підвищення оперативності доступу до інформації. 
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1.8. Система управління та контроль за ходом виконання Програми. 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють 

райдержадміністрація, постійна комісія районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування, інформаційної 

сфери та забезпечення законності та правопорядку. 

 

 

Заступник керівника апарату –  

начальник відділу організаційно- 

кадрової роботи апарату  

райдержадміністрації       Л.І. Приймачук 

 


