
yKPAiHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

II сесiя VIII склпкання

рIшЕння

24 грудня 2020 року смт Кегпчiвка лъ 73

Про затверджепня Програми впсвiтлення
дiяльностi КегичiвськоТ се;rищноi ради
на 202l piK

Керуючись статтями 4, |0,25-26, 42, 46, 59 Закону YKpairrlr <Про мiсцеве
самоврядування в Украiъi>>, з Законом Украrhи <про порядок висвiтлення
дiяльностi органiв державноi влади та оргilнiв мiсцевого самоврял),вання
в YKpaiHi засоба},rи MacoBoi iнформацiii>, Кегичiвська селищна рада,

ВиРIШ ИЛА:

1. Затвердити Програму висвiтлення дiяльностi Кегичiвськоi селищноi
ради на 2021 piK згiдно iз,Щодатком.

2. Фiнансовому вiддilry Кегичiвськоi селищноi ради пiд час складання
про€кту бюджету Кегичiвськоi селищноi ради передбачати кошти на здiЙснення
заходiв uici Програми, враховуючи можливостi бюджеry КегItчiвськоt селищноi
ради.

3. Контроль за виконанЕям цьою рiшення покJIасти на пос iit:tH1, комiсiю
з питань бюджеry, фiнансiв, соцiально-ёкоЕомiчного розвитку та колr1 llальноi
власностi Кегичiвськоi селищЕоi ради (голова KoMicii Вiкторiя ЛУI]ЕНКО).

кеrнчiвський
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1. Паспорт
Програмн висвiтлення дiяльностi Кегичiвсько[ селищноi радц Iia

2021 piK

l. Iнiцiатор розроблення Програмп впсвiтлеппя дiяльпостi Кегичiвськоi
селищноi радп на 2021 piK: Кегичiвська селищна рада.

2. Розробнпк Програми: апарат Кегичiвськоi селищноТ ради.
3. Вiдповiдальнi виконавцi Програми: Кегичiвська селищна рада.

4. Учасники Програми: Кегичiвська сеJIищна рада.

5. TepMiH реалiзацii Програмп: 2021 piK.

б. Перелiк джерел фiнансування Програми: бюджет Кегичiвськоi

селищноi ради та iншi джерела фiнансування, не забороненi чинним

законодавством Украiни.

7. Орiснтовний обсяг фiнансовпх pecypciB, необхiдпих для реалiзацii
зазначеноi Програми: з бюджеry Кегичiвськоi селищноi радлt - 250 000

грн.

2. Концептуальнi засади Програмп

Програма висвiтленЕя дiяльностi Кегичiвськоi селищноi ради на

2021 piK (далi - Програма) розроблена на пiдставi законiв УкраiЪи <Про

порядок висвiтлення дiяльностi оргаЕiв державЕоi вJIади та органiв мiсцевого

самоврядувilння в УкраiЪi засобами MacoBoi iнформацiD>, <Про iнформацiю>,

<Лро доступ до гrублiчноi iнформацiD>, (Про друкованi засоби пrасовоi

iнформацii (пресу) в УкраiЪЬ>, <Про видавничу справу>, Указiв През1.1дента

Украihи вiд 09.12.2000 }lbl32312000 <Про додатковi заходи щодо

безперешкодноi дiяльностi засобiв MacoBoi iнформачii, д€uIьшого

утвердження свободи слова в УlgаiЪЬ>; вй 01.08.2002 J'Ф683/2002 <Про

додатковi заходи щодо забезпеченнjI вiдкритостi у дiяльностi органiв
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державноi влади>; вiд 21.0З.2006 Ns243l2006 <Про деякi заходи з розвитку
книговидавничоi справи в УкраiЪЬ>.

3.ЗагальниЙ аналiз висвiтлення дiяльпостi Кегичiвськоi селищноi ради

Розвиток iнформацiйного суспiльства в YKpaiHi та впровадження

HoBiTHix iнформацiйно-комунiкацiйI D( технологiй в yci сфери суспiльного

життя i в дiяльнiсть органiв державноi вJIади та мiсцевого самовряд},вання

визначаеться одним з прiоритетних напрямiв державноi полiтикrt.

Програма визначае висвiтлення дiяльностi Кегичiвськоi се.llищrlоi

ради, сприJl€ забезпеченню прав громадян па iнформацiю згiдно з вимогами

Констиryцii Украihи, створенню й пiдтримцi рiвня iнформаuiйного

потенцiаlry, необхiдного для динамiчного розвитку Кегичiвськоi громади.

Висвiтлення основIlих подiй в районi здiйснюеться через засоби t"tacoBoi

iнформацii.

Висвiтлення дiяльностi Кегичiвькоi селищноi ради сьогодtri

здiйснюеться чер з районний друкований засiб MacoBoi iнформацii,

офiцiйний веб сайт Кегичiвськоi селищноi ради.

В радi тривае розбудова мережi широкосмугового доступу до мережi

IHTepHeT, що найближчим часом дасть можливiсть надавати якiснi

адмiнiстративнi послуги в режимi On-Line, з€шучати громалськiсть до

процесiв формування державноТ полi ки, прийняття суспiльно значущих

рiшень, проведення iх публiчних обговорень через соцiальнi Mepe,l,:i.

4. Мета та завдання Програми

Метою та основними завд€lннями Програми е:

- забезпечення розвитку iнформацiйного цростору, що вклtочае в себе

пiдЬищення якостi iнформацii, i'i повноти та об'сктивностi, а також

збiльшення можливостей достугry населеЕIlя до iнформацii;
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- забезпечення можливостi громадян селища на отриN,tа]tllя права

доступу до якiсноТ, об'ективноi iнформацii;

- створення умов дJIя модернiзацii iнформацiйноi iнфраструктури;

- здiйснення якiсного висвiтлення дiяльностi Кегичiвськоi селищноi

ради, широке висвiтлення подiй селищного, обласtrого та

загаJ,Iьнодержавного значеншI;

- полiпшення дiяльностi офiцiйного веб сайry селищноi ради.

5. Фiнапсове здбезпечення Програми

Фiнансове забезпечення Програ.тr,rи здiйснюеться у межах коштiв,

передбачених на iJ виконшrня в бюджетi Кемчiвськоi селищноi ради, та за

рахунок iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним

законодавством Украiни.

Головний розпорядrик KorrrTiB - Кегичiвська сеJIиццrа рада.

6. Координацiя та контроль за реалiзацiею заходiв Програмlr

У реаrriзацii Програми беруь у"rастъ Кегичiвська селипцlа рада та Bci

carr,rocTiйHi вiддi-тш та викоIlавчi орг,аrпr сеrшIrцrоi ради, пiдпорядкованi

Кегичiвськiй селищнiй р4дi.

Головним виконавцем та координатором Прогр€ll\,tи € Кеги.tiвська

селиu{на рада

Кегичiвська селищна рада:

- забезпечують використЕIнrrя бюджетнгх коштiв за признаLIенням,

сприяють залученню коштiв iнших ддерел фiнансування;

- вносять пропозицii щодо змiн або подовження TepMiHy викоЕа}tня

заходiв Програми, вирiurують проблемнi питанЕя, що виникчlють у процесi ix

реалiзацii.

- забезпечують виконання Програми.



бюджету,

власностi.

контроль за реалiзацiею Програlлш.r здiйсrпое постiйна комiсiя з Ilитань

фiнансiв, соцiально-економiчного розвику та комуttа.льноi

7. Заходи Програмп висвiтлення дiяльностi Кегичiвськоi сслtlщllоi
радп на 2021 piK

Змiст заходу вйповiдальнi
виконавцi

TepMiB l Бюджет
впкона 

] 
Кегlrчiвськоi

ння селищноТ
i РаД!t

(прогпознi

1 
РОЗРаХУНКИ)r

гDll.
l. Витрати на висвiтлення
дiяльностi Кегичiвськоi сел ищноI
ради в засобах масових iнформацii,
що передбачено Законом Украiъи
<Про порядок висвiтленrrя
дiяльностi органiв державноТ влади
та органiв мiсцевого
самоврядування в YKpaiЪi засобами
масовоi iнформацiЬ>

Кегичiвська селищна
рада

2021rрiк 250 000

2. Висвiтлення дiяльностi органiв
виконавчоi влади та мiсцевого
самоврядування району на веб
сайтi КегичiвськоТ селищноi ради

Кегичiвська селищна
Рада

2021 1liк i

3. Створення суспiльно значущих
Iнтернет-проектiв, запровадження
практики проведеннJt он-лайн
конференцiй, вебiнарiв за участю
керiвникiв органiв виконавчоi влади
та мiсцевого самовряд/ваннJI,
громадськостi /

Кегичiвська селищна
рада

6-"iБ\
9}-9ýQi,;ъ\

2021' piK

Кегичiвський селищпий
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