
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 24 грудня 2015 р.                                                                              №  22/04 - 15 

м.Бурштин 

 

 

Про Програму підтримки 

газети «Бурштинський вісник» 
  

 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

звернення КП «Редакція газети  «Бурштинський вісник», враховуючи рекомендації  комісії з 

питань гуманітарної політики, міська рада 

вирішила : 

 

1. Затвердити Програму підтримки газети «Бурштинський вісник»  (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови                       

Н. Ю.Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики І.М. Мазур. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Роксолана  Джура 



                                                                                                                                    Додаток 

до рішення міської ради 

  від  24.12.2015р.  №  22/04 - 15 

 

 

 

Програма 

Програму підтримки газети «Бурштинський вісник» на 2016 рік 

 

1. Загальні положення. 

 

  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. В умовах глобалізації та сучасної 

суспільно-політичної ситуації важливу роль у донесенні об’єктивної інформації до громадян 

відіграють місцеві регіональні засоби масової інформації, які за своєю суттю найбільше  

уваги  приділяють локальним справам у місцевих територіальних громадах та є найбільш 

наближеними до мешканців. Найважливішими чинниками, що засвідчують інтелектуальну 

зрілість того чи іншого регіону, є інформаційний потенціал, стан розвитку новітніх засобів 

масової інформації. 

  Передумовою вирішення проблем розвитку інформаційного простору є 

напрацювання та реалізація регіональних програм відповідно до законодавства України. 

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (ст. 4,27), «Про інформацію» (ст. 6, 13, 21), «Про друковані 

засоби масової інформації в Україні» ( ст. 2), «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» ( ст. 4, 7 8), «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» (ст. 5,7), іншими законодавчими актами України, на засадах яких 

встановлюються економічні, соціальні, організаційні умови функціонування засобів масової 

інформації. 

    

 2. Мета Програми  

 

Метою програми підтримка місцевих засобів масової інформації газети 

«Бурштинський вісник» є створення сприятливих умов для покращення розвитку газети та 

удосконалення системного підходу щодо інформаційного забезпечення населення міста, та 

всебічна підтримка місцевих  засобів масових інформацій для вирішення наступних завдань. 

 

3. Основні завдання. 

 

- широке інформування населення про події, які відбуваються на його території, 

своєчасності розповсюдження інформаційних повідомлень, рішень органів місцевого 

самоврядування.; 

- забезпечення оперативності, об’єктивності та повноти надання місцевою газетою 

інформації населенню, насиченості інформаційних матеріалів у відповідності до 

інформаційних потреб територіальної громади; 

- забезпечення повного і якісного висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад, для задоволення потреб громадян у питаннях 

інформування; 

- розширення інформаційного простору, залучення читачів до співпраці з газетою; 

- розміщення у газеті актів органів місцевого самоврядування, суспільно-політичного 

та соціально-економічного значення; 



- дослідження і аналіз соціальних, економічних, політичних, морально-етичних, 

молодіжних, культурних та інших проблем та процесів суспільного життя, пропаганда 

духовних загальнолюдських цінностей, об’єктивне висвітлення минулого рідного 

краю. 

 

 

 

4. Механізм реалізації Програми. 

 

- вивчення громадської думки, звернень та пропозицій щодо актуальних суспільних 

проблем, ухвалених рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою 

врахування їх у процесі формування та реалізації державної політики; 

- поширення інформації, оголошень, авторських матеріалів щодо діяльності міської 

ради та її виконавчого комітету роз’яснювального характеру; 

- оприлюднення регуляторних актів, статистичних даних про соціально-економічний 

розвиток міста. 

                     Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів 

міського бюджету, а також коштів з інших джерел не заборонених законодавством України. 

Фінансування заходів програми передбачається за кошти місцевого бюджету. 

 

5. Очікувані результати. 

 

 

         Реалізація програми сприятиме : 

- підтримці газети «Бурштинський вісник»; 

- висвітленню діяльності міської ради та комунальних підприємств; 

- підвищенню повноти та оперативності інформування територіальної громади про 

діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та 

суспільно-політичного життя міста; 

- формуванню стратегії соціально-економічного розвитку міста з урахуванням 

результатів соціологічних досліджень громадської думки; 

- сприятиме більш ефективній взаємодії депутатів міської ради з виборцями. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                         Богдан Рибчук 

 


