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Паспорт Програми

1. Повна назва Програми    
ПРОГРАМА

розвитку інформаційного
простору  Миколаївської
сільської ради Сумського
району Сумської області

2. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет
Миколаївської сільської ради

2. Розробник Програми в. о. старости Миколаївської
сільської ради
Рябуха В. С.

3. Відповідальні виконавці 
Програми

Миколаївська сільська рада,
відділ культури та роботи з

молоддю

 
4. Головна мета Програми забеспечення розвитку

інформаційного простору
Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської

області
5. Термін реалізації 

Програми
2018 - 2020 роки

* Обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  заходів  Програми,  може
змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну
дії Програми

І. Концептуальні засади Програми
Програма розроблена на підставі Конституції України, законів України

«Про  інформацію»,  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,  «Про  засоби
масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності



органів   державної  влади  та  органів  місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», «Про авторське право і суміжні права», «Про
державну  підтримку  засобів  масової  інформації  та  соціальний  захист
журналістів», «Про захист суспільної моралі», Указу Президента України від
05.05.2011 № 547/2011 «Питання  забезпечення  органами виконавчої  влади
доступу до публічної інформації», відповідних постанов Кабінету Міністрів
України,  рішень  Державного  комітету   телебачення   та  радіомовлення
України, обласної державної адміністрації.

ІІ. Загальний аналіз розвитку інформаційного 
Простору Миколаївської сільської ради Сумського району

Сумської області 
На території Миколаївської сільської ради спостерігається поступовий

розвиток  інформаційної  сфери,  насамперед,  у  реалізації  законодавчо
закріпленого  права  особи  на  інформацію,  трансформації  моделі
взаємовідносин між владою  та засобами масової інформації, збереження  та
модернізації  систем  і  мереж  інформації.  Відбувається  розвиток  і
структуризація сегментів інформаційного ринку.

Характерною  ознакою   інформаційного  простору  Миколаївської
сільської  ради   повинно  стати  створення  належних  умов  для  вільної  та
безперешкодної діяльності  суб’єктів  інформаційних відносин, налагодження
конструктивної  взаємодії   влади  з  засобами  масової  інформації  та
громадськістю, забезпечення відкритості  та доступності   діяльності органів
влади та місцевого самоврядування, сприяння максимальному задоволенню
інформаційних потреб населення громади.

Завдання  та  функції  у  сфері  реалізації  державної   інформаційної
політики  на території Миколаївської сільської ради   покладено на відділ
культури та роботи з молоддю.

Пріоритетом  для  органів  влади  та  місцевого  самоврядування   є
забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформації,
інформаційної  безпеки  особистості,  суспільства  та  держави,  розвитку
інформаційного  простору  в  громаді;  інформаційний  супровід   діяльності
органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування;  підтримка  засобів
масової інформації.

Не  менш  важливим  у  формуванні  громадської  думки  та  одним  з
найшвидших  шляхів  донесення  новин  про  діяльність  органів  влади  до
населення  є  офіційний  сайт Миколаївської  сільської  ради, сторінки  в
соціальних  мережах  інтернет.  Стрічка  новин  на  сайті  та  в  соціальних
мережах  завжди  супроводжується  фоторепортажем,  тому  придбання
фотоапарату є виробничою необхідністю. Адже якісні фото – це і складова
іміджу органів влади.



Важливу  роль  в  інформатизації  населення  про  масові  кампанії,
соціальні  проекти,  привітання  займали  б   біл-борди  (постери),  листівки
(флаєри)  календарі.  Завдяки  цим об’єктам реклами відбувається  соціальна
підтримка  населення,  підвищується  рівень  культури  та  моральності
суспільства,  формується  позиція  громадськості,  громадяни  ширше
залучаються до соціального життя держави, регіону та громади.

IІІ. Мета та завдання Програми
Метою Програми є забезпечення  розвитку інформаційного простору,

що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності,
а також збільшення можливостей доступу населення до інформації.

Основні завдання Програми:
1) формування  політики у сфері розвитку інформаційного суспільства;
2)  розвиток  інформаційної  інфраструктури  шляхом  реалізації

комплексу  взаємопов’язаних  завдань  з  пріоритетних  напрямів  побудови
інформаційного суспільства;

3) забезпечення можливості громадян на отримання права доступу до
якісної, об’єктивної інформації;

4) популяризація Миколаївської сільської ради шляхом використання
найбільш ефективних форм і методів;

5)  здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної влади
та  місцевого  самоврядування,  широке  висвітлення  подій  місцевого,
районного, обласного та загальнодержавного значення.

ІV. Заходи щодо реалізації Програми та їх фінансове
забезпечення

Основні  заходи  щодо  реалізації  Програми  та  обсяги  їх  фінансового
забезпечення визначено у Додатку 1.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів
місцевого  бюджету,  а  також  за  рахунок  інших  джерел  не  заборонених
законодавством*.

V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дозолить забезпечити:
- реалізацію  права  громадян  на  одержання  якісної,  виваженої,

об'єктивної інформації;
- підвищення повноти та оперативності інформування громадян про

діяльність  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування  з  актуальних  питань  соціально-економічного  та
суспільно-політичного життя громади та країни;

- налагодження діалогу між представниками органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування з громадянами сільської ради
та району;

- безперебійне  та  якісне  функціонування  офіційного  сайту  та
офіційних сторінок в соціальних мережах.

 
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми



Координацію та контроль за виконанням Програми покласти на комісія
з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики,
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та
спорту та заступника сільського голови.

В Програму можна вносити зміни та доповнення на сесії сільської ради
за поданням відділу культури та роботи з молоддю

Щорічно  до  20-го  грудня  комісія  з  питань  охорони  прав  людини,
законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту населення,
освіти,  охорони  здоров’я,  культури,  молоді  та  спорту  звітує  про  хід
виконання Програми на черговій сесії сільської ради.

 Секретар сільської ради В.В. Непийвода



Додаток 1 до Програми 

Заходи
Програми розвитку інформаційного простору Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

на 2018-2020 роки

№
з/п

Заходи Програми Термін
виконан

ня

Відповідальні за виконання Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн

Джерела
фінансування

2018 2019    2020
1 Сприяти забезпеченню свободи слова в

громаді,  рівного доступу  до інформації
громадян,  політичних  об’єднань,
громадських організацій громади   

2018-
2020
роки

Загальний відділ, відділ культури
та  роботи з  молоддю,  виконком
сільської ради

- -        - -

2 Забезпечити  надання   в  установленому
порядку  засобам  масової  інформації
повної   та  об’єктивної  інформації   про
діяльність   виконавчого  комітету,
відділів, структурних підрозділів, 

2018-
2020
роки

Загальний відділ, відділ культури
та  роботи з  молоддю,  виконком
сільської ради

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Відповідно 
до потреби 
та 
укладених 
договорів

Відповідно
до потреби
та 
укладених 
договорів

Кошти місцевих 
бюджетів та інші
джерела не 
заборонені 
законодавством

3 Здійснити  укладення  договорів   про
висвітлення  діяльності органів влади та
органів  місцевого  самоврядування
відповідно  до  вимог  діючого
законодавства

2018-
2020
роки

Загальний  відділ  сільської  ради,
відділ  культури  та  роботи  з
молоддю

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Відповідно
до  потреби
та
укладених
договорів

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Кошти місцевих
бюджетів та інші

джерела не
заборонені

законодавством
4 Для  більш  якісного  функціонування

офіційного  сайту  Миколаївської
сільської  ради,  офіційних  сторінок  в
соціальних  мережах  інтернет  придбати
цифрову  фотокамеру  та  диктофон.
Забезпечити  оплату  послуг
інформатизації

2018 рік
Відділ  бухгалтерії  та  звітності,
відділ  культури  та  роботи  з
молоддю 

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Відповідно 
до потреби 
та 
укладених 
договорів

Відповідно
до потреби
та 
укладених 
договорів

Кошти місцевого
бюджету 

5 Організовувати  проведення:  «круглих
столів»  за  участю  представників
виконавчого  комітету   та  органів
місцевого самоврядування,  громадських
організацій,  фахових  спеціалістів  щодо
діяльності територіальної громади;
 –для  працівників  сільської  ради
навчальних  семінарів  щодо  організації
доступу до публічної  інформації,  основ
роботи з засобами масової інформації

2018-
2020
роки

Загальний  відділ  сільської  ради,
відділ  культури  та  роботи  з
молоддю

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Відповідно 
до потреби 
та 
укладених 
договорів

Відповідно
до потреби
та 
укладених 
договорів

Кошти місцевих
бюджетів та інші

джерела не
заборонені

законодавством



6 Здійснювати  інформаційну   підтримку
конкурсів,   патріотичних  флеш-мобів,
фото-   відеоробіт  соціально  значущих
медіа-проектів громади

2017-
2018
роки

Відділи  культури  та  роботи  з
молоддю, відділ освіти

- - - -

7 Здійснювати  всебічне  сприяння   у
формуванні   об’єктивної  громадської
думки

2017-
2018
роки

Структурні  підрозділи  сільської
ради,  відділи,  виконавчий
комітет сільської ради

- - - -

8 Організовувати роз’яснення  програм  та
проектів,  рішень  сесій  та  виконкому,
оголошень,  привітань,  статей  про
діяльність  територіальної  громади   в
газеті “Вперед” Сумського району

2018-
2020
роки

Структурні  підрозділи  сільської
ради,  відділи,  виконавчий
комітет сільської ради

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Відповідно 
до потреби 
та 
укладених 
договорів

Відповідно
до потреби
та 
укладених 
договорів

Кошти місцево
бюджету та інші

джерела не
заборонені

законодавством 
9 Забезпечувати:  розміщення  зовнішньої

реклами  з  метою  соціальної  підтримки
населення;  виготовлення  календарів,
привітальних  листівок  з  символікою
територіальної  громади  та  від  імені
сільського  голови  та  старост  сільської
ради;   підвищення  рівня  культури  та
моральності  суспільства,  залучення
громадськості  до  соціального  життя
громади, держави, регіону та району

2018-
2020
роки

Виконавчий  комітет  сільської
ради

Відповідно
до потреби
та
укладених
договорів

Відповідно 
до потреби 
та 
укладених 
договорів

Відповідно
до потреби
та 
укладених 
договорів

Кошти місцево 
бюджету та інші 
джерела не 
заборонені 
законодавством 

10 Здійснювати  інформування
громадськості   про  події  та  заходи
суспільно-політичного,  освітнього,
культурного,  спортивного  життя,
досягнення  та  перспективи  соціально-
економічного розвитку сільської ради 

2017-
2018
роки

Структурні  підрозділи  сільської
ради,  відділи,  виконавчий
комітет сільської ради

- - - -

Секретар сільської ради     В.В. Непийвода       


