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Паспорт Програми розвитку інформаційного простору
Валківського району на 2016 – 2020 роки
1. Ініціатор розроблення Програми розвитку інформаційного простору
Валківського району на 2016 – 2020 роки (далі – Програма): Валківська
районна державна адміністрація.
2. Керівник розроблення проекту Програми: голова районної державної
адміністрації В.І. Войтенко
3. Розробник Програми: сектор масових комунікацій апарату Валківської
районної державної адміністрації
4. Відповідальний за виконання Програми: завідувач сектору масових
комунікацій апарату райдержадміністрації С.Л. Набока.
5. Учасники Програми: районна державна адміністрація, районна рада;
районна газета «Сільські новини», Валківське районне радіо.
6. Термін реалізації Програми: 2016–2020 роки.
7. Перелік джерел фінансування Програми: районний бюджет.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації зазначеної
Програми, становить 380,0 тис. грн.
1. Концептуальні засади Програми
Програма розроблена на підставі законів України «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 видавничу
справу», «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації,
видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок»;
указів Президента України «Про деякі питання державної підтримки
книговидавничої справи» (від 23.06.1998 № 816/98), «Про додаткові заходи
щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого
утвердження свободи слова в Україні» (від 09.12.2000 № 1323/2000), «Про
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів
державної влади» (від 01.08.2002 № 683/2002), а також відповідних постанов
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Харківської обласної
державної адміністрації.
2. Загальний аналіз розвитку інформаційного простору
Валківського району.
Належний розвиток інформаційного простору Валківського району вимагає
підтримки та розвитку засобів масової інформації. Важливою складовою
інфомаційного простору є діяльність районної газети «Сільські новини»,
Валківське районне радіо, офіційні сайти Валківської районної державної
адміністрації та районної ради. Основні програмні цілі районних засобів
масової інформації - оперативно,систематично висвітлювати події, що

відбуваються в районі, діяльність органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, розповсюджувати новини про соціально-економічне життя
району. Для забезпечення вирішення питань діяльності районних ЗМІ
виникає необхідність додаткового фінансування за рахунок коштів
районного бюджету.
У районі зареєстровано два періодичних видання: районна газета
"Сільські новини" (співзасновники – районна рада і районна державна
адміністрація) та міська газета "Місток" (засновник – міська рада). Більшість
тиражу районної газети (3633 екземпляри) розповсюджується за
передплатою, міської газети (3600 екземплярів) безплатно.
"Місток" використовується в основному для публікації регуляторних
актів міської влади, "Сільські новини" – як громадсько-політичне видання
для населення всього району. Поряд з оперативною інформацією про всі
сфери соціально-економічного життя Валківщини, газета ―Сільські новини‖
ґрунтовно висвітлює діяльність органів державної влади та місцевого
самоврядування,
забезпечує
постійну
інформаційну
підтримку
реформаторській державній політиці в регіоні і широкий доступ громадян до
публічної інформації про діяльність влади.
На території Валківського району діє районне радіо, передачі якого
виходять 5 разів на тиждень. В рубриках транслюються основні події та
масові районні заходи, а в рубриці ―Інформує районна державна
адміністрація‖ висвітлюється діяльність органів влади.
Однією з основних проблем залишається слабка матеріально-технічна
база підприємств інформаційної галузі.
Не менш важливими в формуванні громадської думки та одними з
найшвидших шляхів донесення новин про діяльність органів влади до
населення є офіційні сайти Валківської районної державної адміністрації та
Валківської районної ради. Стрічка новин на сайтах завжди супроводжується
фоторепортажем, тому придбання фотоапаратів є виробничою необхідністю.
Адже якісні фото - це і складова іміджу органів влади.
3. Мета Програми
Забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе
збільшення можливостей доступу населення до інформації, підвищення
якості інформації, її повноти та об’єктивності. Розвиток інформаційного
простору Валківщини, особливо там, де районна газета та місцеве радіо є
єдиними доступними каналами інформації.
Забезпечення можливості громадян району на отримання права доступу до
якісної, об'єктивної інформації; створення умов для модернізації
інформаційної інфраструктури; розширення кола споживачів інформації;
забезпечення безперебійного функціонування засобів масової інформації,
засновниками яких є органи державної влади і місцевого самоврядування;
поліпшення діяльності офіційних сайтів райдержадміністрації та районної
ради.

Здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, широке висвітлення подій місцевого, районного,
загальнодержавного та обласного значення , що відбуваються в районі та за
його межами.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів,
передбачених на її виконання в районному бюджеті, та за рахунок інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
За попередніми розрахунками для виконання заходів, передбачених
Програмою, необхідно:
у 2016 році – 85,0 тис. грн.;
у 2017 році – 85,0 тис. грн.;
у 2018 році – 70,0 тис. грн.;
у 2019 році – 70,0 тис. грн.;
у 2020 році — 70,0 тис. грн.
5. Координація та контроль за реалізацією Програми
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює районна
державна адміністрація та її структурні підрозділи, відповідна комісія
районної ради.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, редакція районної газети
аналізують хід виконання основних завдань Програми та щороку до 01
лютого надають звіт до сектора масових комунікацій апарату
райдержадміністрації.
6. Заходи Програми розвитку інформаційного простору Валківського
району на 2016 – 2020 роки.
№
Заходи Програми
Термін
з/п
виконання
1
Підтримка діяльності районної газети 2016
«Сільські новини»
2017
2018
2019
2020
2
Для більш якісного функціонування
2016
офіційних сайтів органів виконавчої
2017
державної влади та місцевого
самоврядування району
(райдержадміністрації та районної ради)
придбати цифрові фотокамери та
диктофони

Заступник голови районної ради

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.грн
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
15,0
15,0

Ю. Яцина

