УКРАЇНА
Первомайська міська рада Харківської області
69 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ
від 28 лютого 2020 року
м. Первомайський

№

1486 69/7
-

Про затвердження Програми висвітлення
діяльності Первомайської міської ради,
її виконавчих органів на 2020рік
З метою належного забезпечення прозорості та відкритості діяльності
Первомайської міської ради Харківської області, її виконавчого комітету і
створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної
інформації, керуючись вимогами законів України: від 21.12.2019р. № 2657-ХІІ
«Про інформацію», від 01.12.2019р. №2939-УІ «Про доступ до публічної
інформації», від 16.07.2019р. №539/97-ВР «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Первомайської міської ради,
її виконавчих органів на 2020 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню передбачити кошти на фінансування заходів
вищезазначеної Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію

Міський голо

Микола БАКШЕЄВ

Програма
висвітлення діяльності Первомайської міської ради,
її виконавчих органів на 2020 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма висвітлення діяльності Первомайської міської ради, її виконавчих органів
на 2020 рік (надалі - Програма) розроблена з метою належного забезпечення прозорості
та відкритості діяльності Первомайської міської ради Харківської області, її виконавчого
комітету, посадових осіб та депутатів, органів самоорганізації населення і створення
механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, керуючись вимогами
законів України: від 21.12.2019р. № 2657-ХІІ «Про інформацію», від 01.12.2019р. №2939-VI
«Про доступ до публічної інформації», від 16.07.2019р. №539/97-ВР «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації», ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Засобами інформаційного забезпечення та висвітлення діяльності Первомайської
міської ради Харківської області, її виконавчих органів є інформаційний бюлетень
«Первомайський ІНФО» (засновник - Виконавчий комітет Первомайської міської ради),
офіційний сайт Первомайської міської ради Харківської області та її виконавчих органів
1ійр://регуош-гаїїа.gov.ua/ та інші засоби масової інформації
1.2. МЕТА ПРОГРАМИ
- створення і забезпечення умов для всебічного висвітлення діяльності Первомайської
міської ради Харківської області у сфері соціально-економічних відносин, культури, спорту,
молодіжної політики тощо;
- забезпечення відкритості і доступності до інформації про роботу виконавчого
комітету, посадових осіб і депутатів міської ради, органів самоорганізації населення, тощо;
- підвищення рівня поінформованості громадськості про зміст і шляхи реалізації
заходів Програми соціально-економічного розвитку міста Первомайський, інших міських
цільових програм;
- сприяння безперешкодній реалізації гарантованого права на інформацію;
- визначення перспектив подальшого вдосконалення і розвитку інформаційного
забезпечення діяльності міської ради.
1.3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
- Інформування громадськості міста про роботу Первомайської міської ради
Харківської області, її виконавчих органів через інформаційний бюлетень «Первомайський
ІНФО» (засновник - Виконавчий комітет Первомайської міської ради), офіційний сайт
Первомайської міської ради Харківської області та її виконавчих органів та інші засоби
масової інформації;
- забезпечення подання своєчасної, систематичної, повної та об’єктивної інформації;
- забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до
інформації шляхом впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з
представниками громади міста;
- забезпечення реалізації заходів у сфері інформаційно-роз’яснювальної роботи з
питань діяльності та повноважень міської ради;
- забезпечення надання інформації та роз’яснень громадянам щодо їх прав, обов’язків
та участі у вирішенні питань місцевого значення, ознайомлення їх з організаційно-правовою,
матеріальною і фінансовою основами місцевого самоврядування.
1.4. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Предметом висвітлення є діяльність Первомайської міської ради, її виконавчого
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комітету, міського голови м. Первомайський, виконавчого комітету і посадових осіб міської
ради, органів самоорганізації населення.
- Обов'язковими та пріоритетними темами для висвітлення є:
- Оприлюднення заходів та їх результатів, що проводились міською радою, або за її
сприяння;
- оприлюднення подій, які стосуються життя міста і його мешканців;
-інформування
та
анонси
заходів,
що
відбуваються за
підтримки міської ради;
- інформування населення про соціально-економічний розвиток міста;
- інформування
про реалізацію на
території
міста
проектів
інфраструктурного розвитку;
- оприлюднення інформації про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської
ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном;
- інформування про діяльність підприємств, установ, організацій міста (в тому числі
комунальних підприємств);
- інформування про заходи, спрямовані на розвиток
культурного та освітнього простору;
- інших подій і фактів, які планується провести, або були реалізовані в місті
Первомайський, що стосуються міста в цілому та його мешканців.
- оприлюднення інформації, висвітлення діяльності міської ради здійснюється
державною мовою.
1.5.МЕХАНІЗМ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ї ї ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
- Реалізація завдань Програми покладається на виконавчий комітет Первомайської
міської ради Харківської області;
- Особи, які забезпечують виконання Програми є штатними одиницями виконавчого
комітету Первомайської міської ради, або такі, що працюють через укладення договорів про
надання послуг з висвітлення діяльності міської ради.
1.б.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У результаті виконання Програми очікується:
- налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її
виконавчого комітету, комунальних підприємств міста;
- запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з метою залучення
широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення;
- підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення
відповідальності у її представників перед громадою міста;
- створення об’єктивної суспільної думки і підвищення рівня довіри громади до органу
місцевого самоврядування на основі отримання повної та всебічної інформації про її
діяльність.
1.7.0БСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету
на 2020 рік і становить 196000 грн.
Програма не потребує створення додаткових матеріально-технічних ресурсів.
І.8.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна депутатська комісія з
питань бюджету, фінансів та комунальної власності Контроль за використанням бюджетних
коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку,
встановленому бюджетним законодавством та рішеннями міської ради.

Додаток
до рішення 69 сесії
міської ради 7 скликання
від 28.02.2020року № 1486 - 69/7

ЗАХОДИ
та прогнозні розрахунки фінансування
програми висвітлення діяльності Первомайської міської ради,
її виконавчих органів на 2020 рік

№
з/

Назва заходу

Т ерм ін

Виконавці

виконання

п
Підготовка та збір інформації про
діяльність міської ради, її
виконавчих органів та підприємств,
установ, організацій міста, робота
яка пов’язана з соціальноекономічним розвитком міста
Первомайський

Відділ інформаційної політики
та комунікацій з
громадськістю виконавчого
комітету, інші структурні
підрозділи міської ради,
посадові особи місцевого
самоврядування, керівники
підприємств, установ,
організацій міста
Міська рада та виконавчі
органи міської ради,
фінансове управління

Щомісяця
протягом
року

Відділ інформаційної політики
та комунікацій з
громадськістю виконавчого
комітету, інші посадові особи
місцевого самоврядування,
керівники підприємств,
установ, організацій міста
Виконавчий комітет міської
Одержання поліграфічних послуг з
ради, особи, що працюють
друкування та верстання випуску
через укладення договорів про
інформаційного бюлетеня
надання послуг з висвітлення
«Первомайський ІНФО»
діяльності міської ради
Забезпечення
розповсюдження Виконавчий комітет міської
інформаційного
бюлетеня ради, окремі структурні
«Первомайський
ІНФО»
серед підрозділи, керівники
підприємств, установ,
населення міста
організацій міста (за згодою)

Протягом
року

Виготовлення та розміщення
матеріалів про діяльність міської
ради, її виконавчого комітету у
мережі Інтернет на офіційному сайті
міської ради
Підготовка випуску інформаційного
бюлетеня «Первомайський ІНФО» і
розміщення у ньому інформації про
діяльність Первомайської міської
ради Харківської області, її
виконавчих органів

П рогнозовані
розрахун-ки
ф інансування
в грн.

Протягом
року
-

Протягом 196000,00
року
грн.

Протягом
року

Проведення заходів з популяризація
Відділ інформаційної політики Протягом
Офіційного сайту Первомайської
року
та комунікацій з
міської ради Харківської області та її
громадськістю виконавчого
виконавчих органів, інших офіційних
комітету, інші посадові особи
сторінок міської ради в мережі
мк£{еве4Ч5члшоврядування,
Інтернет, інформаційного бюлетеня
^ ер Ш Н И К Ц Д Ц Ш ф И Є М С Т В ,
«Первомайський ІНФО»
//А^р^апов^р/аі^ацій міста
Всього
196000,00 грн.
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих ої

Ніна ХАРЧЕНКО

