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									                 ПРОЄКТ 
   
                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
								рішення районної ради
								від          201____ року
								(_____сесія ____скликання)


ПРОГРАМА
висвітлення діяльності Краснокутської районної і Харківської обласної державних адміністрацій на 2020 рік

Програма розроблена на виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 09 грудня 2000 року № 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні»,  від 01 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою забезпечення принципу гласності, формування довіри громадян до органів виконавчої влади та  утвердження демократичної преси й свободи слова.


МЕТА  ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1. Основною метою Програми є забезпечення гласності, формування довіри громадян до органів виконавчої влади, утвердження демократичної преси й свободи слова, оприлюднення матеріалів громадських слухань, рішень колегії Краснокутської районної державної адміністрації, проведення особистих та виїзних прийомів громадян головами Краснокутської районної і Харківської обласної державних адміністрацій, а також, звітів керівництва району і області про свою роботу перед громадськістю, створення умов для організації всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району.
Виконання програми повинно забезпечити розвиток демократичного громадянського суспільства, дієвого контролю громади  за діяльністю місцевих органів влади.

2. Основними завданнями висвітлення діяльності органів державної влади є:
- гласність і вiдкритiсть для широких кіл громадськостi, окрiм питань, що вiдносяться до державної таємницi i захищенi вiдповідним законодавством;
- доступнiсть iнформації для всiх без обмежень жителів територiальних громад району, громадських i політичних органiзацiй;
- системнiсть, об’єктивнiсть та оперативнiсть у наданнi iнформацiї;
- конструктивна співпраця iз засобами масової iнформацiї усiх без обмеження форм власності і політичних уподобань, тиражу, географії розповсюдження чи поширення електронного сигналу, яка базується на чiткому розумiннi спiльних суспільних завдань i своєї мобiлiзуючої ролі у процесах розвитку громадянського суспільства;
- здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади, широке висвітлення подій місцевого, обласного, загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в області та за її межами.
- доведення до населення через засоби масової інформації законів України, актів та указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій;
- забезпечення участі членів територіальних громад району в процесі обговорення та прийнятті проектів регуляторних актів.


НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Удосконалення змістовної концепції:
- організація більш інтенсивного зворотнього зв’язку за рахунок публікації матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;
- організація практики ведення тематичних шпальт;
- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району; права людини; робота комунальних підприємств тощо.
- розширення обсягу, географії та тематики інформації за рахунок створення нових рубрик;
- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;
- орієнтація безперешкодних виступів у ЗМІ керівників виконавчих органів влади, представників громадсько-політичних організацій, мистецьких діячів, духовенства, відомих і публічних людей нашого краю;
- публікація матеріалів щодо реагування органів влади інших структур на виклики;
- своєчасне інформування населення про рішення місцевих органів виконавчої влади;
- забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації шляхом систематичного та оперативного оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах, телеканалах, радіо, на інформаційних стендах та носіях зовнішньої реклами району, на друкованих роздаткових матеріалах, що забезпечить відкритість та доступність інформації щодо найважливіших подій та досягнень, реалізації державної політики в районі та вирішення проблемних питань.
2. Розвиток електронних ЗМІ:
- розповсюдження новин району та висвітлення діяльності Краснокутської районної і Харківської обласної державних адміністрацій в мережі Інтернет.
3. Налагодження ефективної комунікації між місцевими органами виконавчої влади, громадськістю та ЗМІ:
- проведення у районній державній адміністрації прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю керівників області, району, керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, представників громадсько-політичних  організацій та засобів масової інформації.
4. Механiзм  реалiзацiї  i  контролю за виконанням Програми:
Контроль за виконанням Програми здійснюють, в межах компетенції, постійні комісії районної ради, Краснокутська районна державна адміністрація.  

ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фiнансування Програми, вiдповiдно до чинного законодавства України, здiйснюється в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на вищезазначені цілі, виходячи з його можливостей, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Головний розпорядник коштів – Краснокутська районна державна адміністрація.
Краснокутська районна державна адміністрація несе відповідальність за виконання Програми та інформує Краснокутську районну раду про хід її виконання. 

 ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

№ з/п

Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Орієнтовані суми фінансування у 2020 році, грн.
1.
Висвітлення діяльності районної і обласної державних адміністрацій в друкованих засобах масової інформації
Краснокутська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи 
180000,00




   2.
Публікація в друкованих засобах масової інформації вітань, оголошень, інших офіційних повідомлень, співчуттів тощо
Краснокутська районна державна адміністрація

30000,00
3.
Замовлення постерів для розміщення на  біл-бордах 3м*6м з інформацією щодо реалізації державної політики в районі, області, державі. 
Відділ організаційної роботи апарату районної державної  адміністрації
19535,00
4.
Замовлення постерів для розміщення на сітілайтах 1,2м.*1,8м. з інформацією щодо реалізації державної політики в районі, області, державі. 
Відділ організаційної роботи апарату районної державної  адміністрації
18865,00
5.
Замовлення плакатів формату А3 з інформацією щодо реалізації державної політики в районі, області, державі.
Відділ організаційної роботи апарату районної державної  адміністрації
9600,00
6.
Наповнення власних веб-сайтів в мережі Інтернет новинами загальнодержавного, обласного, районного масштабу та висвітлення діяльності Краснокутської районної і Харківської обласної державних  адміністрацій.
Відділ організаційної роботи  апарату районної державної  адміністрації 
0,00
7.
Виготовлення та друкування інформаційних бюлетнів, буклетів, листівок. 
Відділ організаційної роботи апарату районної державної  адміністрації
24000,00
8.
Придбання конвертів, марок, листівок для розповсюдження інформації.
Відділ організаційної роботи апарату районної державної  адміністрації
16000,00
Всього по програмі
298000,00


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1. Подача матеріалів в засобах масової  інформації, в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах, телеканалах, радіо, на інформаційних стендах, носіях зовнішньої реклами району та друкованих роздаткових матеріалах, що забезпечить відкритість та доступність інформації про реалізацію державної політики в районі, області, державі, про діяльність районної і обласної державних адміністрацій у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших важливих сферах життя.
2. Задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування.
3. Забезпечення громадянам району, юридичним особам і державним органам права доступу до об’єктивної та неупередженої інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.
4. Формування громадської думки щодо розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем району.
5. Запровадження постійного діалогу влади з громадою району через ЗМІ з метою залучення широких верств населення до обговорення та вирішення   питань місцевого значення.
6. Підвищення результативності виконання державними органами влади своїх завдань та збільшення відповідальності їх представників перед громадою району.
7. Вивчення та створення об’єктивної суспільної думки стосовно діяльності районної і обласної державних адміністрацій, підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної, достовірної та об’єктивної інформації про їхню діяльність.



Заступник голови 
районної ради				                                              Тетяна КРАЛЯ



