УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми
забезпечення інформаційної
діяльності районної ради
на 2017-2020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Програми забезпечення інформаційної діяльності
районної ради на 2017-2020 роки, виклавши її в новій редакції (додається).
2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Варга В.П.)
забезпечити фінансування зазначеної Програми в межах видатків, передбачених
районними бюджетами на відповідні роки.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради
м. Виноградів, 19 грудня 2018 року

№ 668

В.В. Любка

ЗАТВЕРДЖЕНО
(в редакції рішення районної
ради від 19.12.2018 року № 668)

Програма
забезпечення інформаційної діяльності районної ради
на 2017-2020 роки
І. Загальна частина
Програма інформаційного забезпечення діяльності районної ради на 20172020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Законів України «Про
інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про
доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні»,на
виконання Указу Президента України від 01.08.2002 №683/2002 «Про додаткові
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».
Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів
державної влади є невід’ємною складовою професійного функціонування
системи державного управління. З розвитком інформаційних технологій
інформація стала постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності
держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості та
достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що
приймаються на різних рівнях ̶ від глави держави до громадянина.
ІІ. Мета та завдання Програми
Програма інформаційного забезпечення діяльності районної ради на 20172020 роки визначає інформаційне забезпечення діяльності районної ради з метою
гласності роботи районного представницького органу, задоволення
конституційних прав громадян на інформацію таспрямована, перш за все, на
розвиток єдиного інформаційного простору району і впровадження
організаційних, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості
діяльності районної ради.
Основними завданнями Програми є:
− реалізація права кожного на доступ до публічної інформації, чому сприяє
широке застосування інформаційних технологій, забезпечення належного
функціонування офіційного веб-сайту районної ради, роботи локальної
комп’ютерної мережі, системи електронного голосування «Голос», їхній
технічний супровід та модернізація для поліпшення інформаційної діяльності
районної ради в цілому;
−
інформування населення про діяльність районної ради та
депутатського корпусу у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті
ради; створення телевізійних програм з метою висвітлення актуальних питань
району, роботи депутатського корпусу та районної ради, роликів про туристичну
та інвестиційну привабливість району тощо, доведення до жителів району через

засоби масової інформації рішень ради та розпоряджень голови районної ради,
оголошень тощо;
−
підвищення ефективності діяльності районної ради шляхом
створення належних матеріально-технічних умов, впровадження та
використання сучасних інформаційних технологій у роботі районної ради.
Придбання з цією метою необхідних програм та оргтехніки, аудіо- та
відеоапаратури, їхня технічна підтримка, обслуговування існуючих
інформаційних та комп’ютерних систем ради;
—
проведення заходів для роз’яснювальних та інформаційних цілей −
засідань за круглим столом, семінарів, тренінгів, забезпечення аналітичними,
інформаційними, роздатковими та іншими матеріалами, передплата видань,
необхідних для роботи ради, розвитку професійних компетенцій представників
органу та вирішення актуальних питань району тощо.
−
підвищення рівня взаємодії представників органів місцевого
самоврядування та громадськості, налагодження партнерських зв’язків та обмін
досвідом, здійснення виїздів з робочими візитами для забезпечення роботи з
висвітлення діяльності районної ради тощо. Відзначення урочистих заходів до
державних та професійних свят. Налагодження співпраці з представниками
засобів масової інформації, організація прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю.
Виготовлення та друк Грамот, Подяк та Почесних грамот районної ради, іншої
друкованої продукції про діяльність районної ради, туристичні принади,
визначні місця та пам’ятки архітектури району, його історію тощо (книг, брошур,
буклетів, пам’яток, листівок, тощо);
−
забезпечення належного рівня організації протокольних, ділових
робочих зустрічей з представниками місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування України, інших країн, організацій, компаній;
−
транспортне забезпечення діяльності районної ради для
забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з
керівниками районної ради для засобів масової інформації, організації засідань
семінарів, тренінгів, урочистих заходів до державних та професійних свят,
налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в
Україні та за кордоном, обмін делегаціями, проведення та участь у тематичних
поїздках у Всеукраїнських, обласних та районних заходах, для вивчення і
підготовки питань в селах району;
− інші заходи у сфері засобів масової інформації.
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється згідно Додатку
в межах видатків, передбачених у районному бюджеті.
Обсяги фінансування Програми з районного бюджету визначають
щорічно при затвердженні районного бюджету, або при внесенні змін до нього.

IV. Очікуванні результати від виконання Програми
Виконання визначених Програмою заходів забезпечить дотримання
чинного законодавства України про гласність та доступ до інформації,
своєчасність доведення до відома жителів територіальної громади району
проектів та прийнятих рішень, розпоряджень тощо, поліпшить інформаційну
діяльність, оперативність інформування територіальних громад району про
діяльність районної ради; забезпечить прозорість прийняття та виконання
рішень, участь членів територіальної громади району в процесі обговорення та
прийняття проектів регуляторних актів; безперешкодний доступ до інформації
згідно вимог чинного законодавства України та зростання довіри населення до
діяльності органу влади в цілому.

ПАСПОРТ
Програми забезпечення інформаційноїдіяльності районної ради
на 2017-2020 роки
Назва програми

Програма забезпечення інформаційної
діяльності районної ради на 2017-2020 роки
Підстава для розроблення
Закони України «Про місцеве самоврядування в
Програми
Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування
в
Україні
засобами
масової
інформації», «Про доступ до публічної інформації»
Розробник програми
Відділ інформаційно-технічного забезпечення та
зв’язків з громадськістю районної ради
Мета та основні завдання
Програма інформаційного забезпечення діяльності
Програми
районної ради на 2017-2020 роки визначає інформаційне
забезпечення діяльності районної ради з метою
гласності роботи районного представницького органу,
задоволення конституційних прав громадян на
інформацію та спрямована, перш за все, на розвиток
єдиного
інформаційного
простору
району
і
впровадження
організаційних,
технічних
та
інформаційних заходів із забезпечення прозорості
діяльності районної ради.
Основні заходи Програми
Програма передбачає комплекс заходів для
забезпечення відкритої діяльності районної ради.
Терміни реалізації Програми
2017-2020 роки
Виконавці Програми
Виноградівська районна рада
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за рахунок
Програми
коштів районного бюджету. Для виконання заходів
Програми загальний обсяг фінансування становить
769,0 тис.грн.
Очікуванні результати від
Виконання основних заходів зазначеної Програми
виконання Програми
забезпечить дотримання чинного законодавства
України про гласність та доступ до інформації,
своєчасність
доведення
до
відома
жителів
територіальної громади району проектів та прийнятих
рішень, регуляторних актів, розпоряджень тощо,
підвищить рівень інформованості місцевих мешканців
про діяльність органу місцевого самоврядування,
поліпшить інформаційну діяльність, забезпечить
відкритість та прозорість роботи районної ради.
Контроль за реалізацією
Контроль за реалізацію Програми покладається на
Програми
районну раду

Додаток до Програми
(в редакції рішення районної ради від
19.12.2018 року № 668)
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми забезпечення інформаційної діяльності районної ради на 2017-2020 роки
№
п/п
1

2

3

Перелік заходів Програми

Виконавці

Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту районної ради, роботи локальної
комп’ютерної мережі, системи електронного голосування «Голос» зокрема через їхню
модернізацію. Придбання ліцензійних програм та оргтехніки, технічна підтримка,
Районна рада
обслуговування існуючих інформаційних та комп’ютерних систем (забезпечення установи
комп’ютерами, ноутбуками, серверами, принтерами, мережевим обладнанням, фото-, відео, аудіотехнікою тощо).
Висвітлення діяльності районної ради та депутатського корпусу в засобах масової
інформації. Створення телевізійних програм з метою висвітлення актуальних питань
району, роботи депутатського корпусу та районної ради, роликів про туристичну та
інвестиційну привабливість району тощо. Виготовлення та друк Грамот, Подяк та Почесних
грамот районної ради, іншої друкованої продукції про діяльність районної ради, туристичні
принади, визначні місця та пам’ятки архітектури району, його історію тощо (книг, брошур,
Районна рада
буклетів, пам’яток, листівок, тощо). Передплата видань, необхідних для роботи ради.
Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи з висвітлення
діяльності районної ради, проведення прес-конференцій, нарад, урочистих заходів до
державних та професійних свят, проведення та участь у тематичних поїздках у
Всеукраїнських, обласних та районних заходах, для вивчення і підготовки питань в селах
району.
Проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з керівниками районної
ради для засобів масової інформації. Організація засідань за круглим столом, семінарів,
тренінгів, надання методичної допомоги. Відзначення урочистих заходів до державних та
Районна рада
професійних свят. Налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого
самоврядування в Україні та за кордоном, обмін делегаціями, проведення та участь у
тематичних поїздках тощо.
ВСЬОГО:

Заступник голови районної ради

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.
грн.)
Районний бюджет
2017 р.
2018 р.
2019 р. 2020 р.

45,0

45,0

54,0

65,0

55,0

75,0

90,0

108,0

50,0

50,0

60,0

72,0

150,0

170,0

204,0

245,0

769,0
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