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Міська програма підтримки редакції міської газети «Новини
Южного», засновником якої є Южненська міська рада, на 2018
рік._
Основні положення державної інформаційної політики, визначені
Конституцією України, Законами України «Про інформацію»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби
масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про
порядок висвітлення органів державної влади та органів
самоврядування в Україні засобами масової інформації»,
Указами Президента України «Про підготовку пропозицій щодо
забезпечення гласності та відкритості діяльності органів
державної влади», «Про додаткові заходи щодо безперешкодної
діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження
свободи слова в Україні», про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»,
іншими законодавчими актами України, на засадах яких
встановлюються економічні, соціальні, організаційні умови
функціонування комунальних ЗМІ.
Редакція міської газети «Новини Южного»
Виконавчий комітет Южненської міської ради;
Редакція міської газети «Новини Южного»
Виконавчий комітет Южненської міської ради;
Редакція міської газети «Новини Южного»
Своєчасне доведення до населення через газету інформації щодо
законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Забезпечення прозорості, відкритості та всебічного висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування у соціальній,
економічній, правовій, екологічній та інших важливих сферах
життя. Створення належних умов для розвитку взаємодії засобів
масової інформації та органів місцевої влади, підвищення рівня
довіри до них.
з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
662,9 тис.грн.
662,9 тис.грн.
У результаті впровадження Програми очікується підвищення
достовірності, повноти та оперативності інформації, що
розміщується в газеті «Новини Южного»; прозорість виконання
рішень міської ради та високий рівень контролю за їх
виконанням; зростання довіри суспільства до діяльності міської
влади; забезпечення взаємодії громадян і міської влади в
реалізації зворотного зв’язку; забезпечення індивідуальних
потреб населення міста у сфері одержання необхідної інформації;
поліпшення якості інформаційного забезпечення.
Координація за ходом виконання заходів Програми покладається
на виконавчий комітет Южненської міської ради. РМГ «Новини
Южного щорічно звітує про виконання Програми до Южненської
міської ради.

ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання програмним методом
Склад проблеми полягає у підвищенні достовірності, повноти та оперативності
інформації, що розміщується на сторінках газети, забезпечення розширення тематики
друкованих матеріалів, збільшення тиражу газети, покращення її дизайну та оформлення,
задоволенню духовних та інформаційних потреб читачів.
Розв’язання проблеми програмним методом дозволить спрямувати діяльність
газети на задоволення попиту населення на інформацію про життєдіяльність міста,
забезпечити права громадян на отримання достовірної та оперативної інформації про
діяльність виконавчого комітету міської ради, явища і події життя територіальної громади
міста, розвиток місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики,
залучати до творчої співпраці дітей та молодь, проводити роз’яснювальну та виховну
роботу, надавати консультативну допомогу.

ІІІ. Мета Програми
З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає
необхідність своєчасного отримання населенням інформації щодо законів України,
постанов Кабінету Міністрів України, рішень органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, тому головною метою програми є:
- своєчасне доведення до населення через газету інформації щодо законів України,
постанов Кабінету Міністрів України, рішень органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування;
- забезпечення прозорості, відкритості та всебічного висвітлення діяльності органів
місцевого самоврядування у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших
важливих сферах життя;
- створення належних умов для розвитку взаємодії засобів масової інформації та органів
місцевої влади, підвищення рівня довіри до них.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування
Міську газету «Новини Южного», засновником якої є Южненська міська рада,
зареєстровано 13 грудня 1993 року.
Газета є не лише незамінним джерелом інформації для жителів міста, а й трибуною
для висловлювання їх громадянської позиції, живим барометром громадської думки.
Газета здійснює державницький підхід до формування інформаційної політики через
відповідні рубрики, тематичні добірки та сторінки, забезпечує ефективний механізм
спілкування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з жителями міста,
оперативно реагує на соціально значущі явища і події, веде постійну роз’яснювальну
роботу серед населення.
Останнім часом обсяги офіційних матеріалів істотно зросли, що тягне за собою
збільшення обсягу інформації, а отже, і витрат на оплату праці.
Через ряд об’єктивних причин, зокрема подорожчання паперу, друкарських та
інших послуг, видання газети залишається збитковим та не може обійтися без фінансової
підтримки з бюджету міста.
Зважаючи на важливу роль газети «Новини Южного» у відображенні політичних,
економічних і соціальних процесів у місті та той факт, що це видання є єдиним
комунальним друкованим засобом масової інформації в місті, а також засобом
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, необхідність фінансово-

матеріальної підтримки редакції газети «Новини Южного» з міського бюджету є
нагальною потребою.
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок
коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством. Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при
формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

V. Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Орієнтовний обсяг фінансування Програми,
тис.грн.
2018 рік

Обсяг ресурсів з місцевого бюджету:
загальний фонд
спеціальний фонд
Всього:

602,0
60,9
662,9

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення редакції має сприяти розширенню
тематики, зростанню тиражу газети «Новини Южного», удосконаленню її дизайну,
покращення якості виконання робіт працівників редакції, задоволенню духовних та
інформаційних потреб читачів та забезпечення взаємодії громадян і міської влади в
реалізації зворотного зв’язку, поліпшенню умов праці співробітників РМГ «Новини
Южного».

VІ. Строки та етапи виконання Програми
Виконання міської програми підтримки редакції газети «Новини Южного»,
засновником якої є Южненська міська рада розраховано на 2018 рік. Публікації матеріалів
згідно переліку заходів і завдань міської програми плануються у кожному номері, випуск
яких здійснюється один раз на тиждень українською та російською мовами і
розповсюджується на території міста Южного та Одеської області.

VIІ. Перелік заходів і завдань Програми
Орієнтовні обсяги

2

3

Висвітлення пленарних засідань
міської ради, обговорення актуальних
питань порядку денного пленарних
засідань
Звіти депутатів про депутатську
діяльність та виступи депутатів з
актуальних питань життєдіяльності
міста
Оприлюднення рішень міської ради

4

Звіти секретаря ЮМР та депутатських
комісій

5

Публікація привітань ЮМР зі світами
та пам’ятними датами

Строки
виконання

2018 рік

1

Виконавець

Виконавчий комітет Южненської міської
рада, РМГ «Новини Южного»

Назва заходу

Сторінок
кіл-ть

фінансування тис.грн.
У тому
Загальний
числі:
обсяг*
Місцевий
бюджет

15

33,63

33,63

26

58,30

58,30

25

56,05

56,05

6

13,45

4,48

22,42

22,42

10

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

17

18

19

19.1
19.2

Підготовка та публікація матеріалів із
засідань та нарад виконавчого
комітету ЮМР

26

58,30

58,30

Обговорення з керівниками управлінь,
служб, відділів актуальних питань
життєдіяльності міста

15

33,63

-

Оприлюднення розпоряджень
міського голови

10

Публікація привітань міського голови

5

11,21

-

Оприлюднення рішень виконавчого
комітету ЮМР

20

44,84

44,84

Публікація оголошень та матеріалів
виконавчого комітету ЮМР

20

44,84

44,84

Публікація оголошень про проведення
виїзних прийомів посадових осіб ОДА

1

2,24

-

6,3

14,13

14,13

7,1

15,92

15,92

20

44,84

44,17

97,5

218,62

180,50

10
22
50
1

22,42
49,33
112,11
2,24

22,42
38,12
112,11
2,24

2,5
4
8

5,61
8,97
17,94

5,61
-

Висвітлення матеріалів щодо охорони
здоров’я та діяльності Южненської
міської лікарні
Висвітлення матеріалів щодо
захисників вітчизни (ВВВ, АТО тощо)

15

33,63

-

30

67,27

-

Оприлюднення матеріалів, що
надаються державними управліннями,
службами, відділами міста, у тому числі:

8

17,94

-

3
2

6,73
4,48

3

6,73

75,1

197,87

-

12,0
63,1

28,59
169,28

-

Оприлюднення матеріалів на
виконання вимог 28 статті
Бюджетного кодексу України
Оприлюднення інформації, згідно
Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
Публікація матеріалів про підготовку
та проведення державних,
професійних свят та інших заходів
ЮМР
Матеріали, що надаються
управліннями, службами, відділами
ЮМР, у тому числі:
УП та СЗН ЮМР
Управління ЖКГ
УОКСМП ЮМР
Управління архітектури та
містобудування
Управління економіки
ЮМЦ соц..служб для сімї, дітей та молоді
ФКМ ЮМР

Южненський міський центр зайнятості
Южненський міський військовий комісаріат
Южненський міський сектор ГУ ДСНС

19.3

20

20.1
20.2

Підготовка та публікація матеріалів
про роботу організацій, закладів,
підприємств міста, розміщення
рекламних матеріалів:
- для
комунальних підприємств
- для інших

2018 рік

6

22,42

22,42

-

21
22

Розміщення оголошень (для
населення)
Матеріально-технічне забезпечення:

30

обладнання для верстки та
дизайнерського оформлення у наступній
комплектації:

64,86

-

62,9

62,9

28,95

28,95

11.45
20,50

11.45
20,50

2,00

2,00

1139,31

662,9

M/Board – Asus
CPU – Intel
RAM – Kingston
HDD – WD
SSD – Kingston
Power – Chieftec
Case – Cooler Master
фотокамера (1 шт.)
персональний комп’ютер (системний
блок, монітор, клавіатура, маніпулятор
“миша”, операційна система) (1шт.)
диктофон (1 шт.)

Усього:
З них:

2018 рік

468

Місцевий бюджет

* Загальний обсяг обчислено із розрахунку 1 сторінка = 1001 кв.см.

VIIІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Організація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Южненської
міської ради та одержувачем бюджетних коштів - редакцією міської газети «Новини
Южного», які спільно проводять аналіз і комплексну оцінку результатів виконання
завдань та заходів програми цільового використання коштів і готують у разі потреби
щорічні та проміжні звіти про хід виконання Програми.

IХ. Очікувані кінцеві результати виконання та ефективності Програми
Впровадження Програми дасть змогу досягнути таких результатів:
- забезпечення своєчасного випуску газети, поліпшення її поліграфічного оформлення;
- забезпечення інформування населення про життя міста, вирішення актуальних для
Южного питань, оприлюднення офіційних матеріалів, що, в свою чергу, гарантуватиме
прозорість виконання рішень міської ради та високий рівень контролю за їх виконанням;
- забезпечення права доступу кожного громадянина до інформації про події та явища в
галузі політики, економіки, культури, освіти, охорони здоров’я, а також у соціальній,
екологічній, міжнародній та інших сферах;
- підвищення зростання довіри територіальної громади до діяльності органів
державної, обласної, місцевої влади;
- забезпечення взаємодії громадян і міської влади в реалізації зворотного зв'язку;
- задоволення індивідуальних інформаційних потреб населення міста у сфері
одержання необхідної інформації;;
- підвищення достовірності, повноти та оперативності інформаційного забезпечення;
- поліпшення умов праці та зростання добробуту співробітників РМГ «Новини
Южного».

662,9

Результативні показники, що характеризують виконання Програми у 2018 році
№
з/п
1
1

2

Показники

Одиниця
виміру

2
затрат
Фінансова підтримка ЗМІ для забезпечення
всебічного висвітлення діяльності органів
місцевого самоврядування у соціальній,
економічній, правовій, та інших сферах життя
міста
Матеріально-технічне забезпечення

тис.грн.

600,0

0,00

тис.грн.

2,0

60,9

ВСЬОГО

тис.грн.

602,0

60,9

Кількість періодичних друкованих видань

одиниці

1

одиниці

52

0,0

кв.см.

267867

0,0

одиниці

-

1

одиниці
одиниці

-

1
1

одиниці

1

-

грн./од

16,20

-

грн./кв.см.

2,24

-

тис.грн./од

-

28,95

тис.грн./од
тис.грн./од

-

11,45
20,50

тис.грн./од

2,0

-

%

104

%

44,75

100

%

100

100

продукту
Кількість номерів газети
Об’єм висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування у соціальній, економічній,
правовій, та інших сферах життя міста на
сторінках газети
Кількість придбання обладнання:
обладнання для верстки та дизайнерського оформлення у
наступній комплектації:

3

2018 рік
Загальний
Спеціальний
фонд
фонд
4
5

M/Board – Asus
CPU – Intel
RAM – Kingston
HDD – WD
SSD – Kingston
Power – Chieftec
Case – Cooler Master
фотокамера
персональний комп’ютер (системний блок, монітор,
клавіатура, маніпулятор “миша”, операційна система)
диктофон

3

4

Ефективності
Середні витрати на одиницю тиражу
Середня вартість розміщення інформації щодо
висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування на сторінках газети за 1 кв.см.
Середня вартість однієї одиниці обладнання для
верстки та дизайнерського оформлення
Середня вартість однієї фотокамери
Середня вартість одного персонального
комп’ютера
Середня вартість одного диктофона
якості
Динаміка кількості тиражу порівняно з
попереднім роком
Рівень покриття основних видатків підприємства
Рівень збереження робочих місць

Секретар Южненської міської ради

Є.М. Ігнатовський

