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Паспорт «Програми висвітлення діяльності органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування в газеті «Ніжинський вісник» на 2022 рік

1.1. Ініціатор розробки Програми: ТВ «Ніжинська міськрайонна газета 
«Ніжинський вісник»ж.

1.2. Відповідальні виконавці: Ніжинська районна державна адміністрація, 
Ніжинська районна рада, редакція газети «Ніжинський вісник».

1.3. Учасники Програми: Ніжинська районна державна адміністрація, 
Ноіжинська районна рада, редакція газети «Ніжинський вісник».

1.4. Термін виконання Програми: 2022 рік.
1.5. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: 

районний бюджет.
1.6.. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, з районного бюджету -  30 тис. грн.

Загальні положення
Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в газеті «Ніжинський вісник» (далі -  Програма) 
визначає правові, організаційні та фінансові основи регулювання відносин 
щодо співпраці органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з газетою «Ніжинський вісник» та суб’єктами 
господарювання з питань висвітлення їх діяльності.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 
інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 
«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів» та інших нормативно-правових актів.

Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності районної 
державної адміністрації, районної ради, депутатів різних рівнів, посадових 
осіб, органів самоорганізації населення.

Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- своєчасне доведення до населення через місцеву газету законів України, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої 
та зовнішньої політики, розпоряджень голови райдержадміністрації та



рішень районної ради; участь у формуванні, реалізації програм інвестиційної 
політики.

Паралельно з цим, Програма передбачає удосконалення змістовної 
концепції газети «Ніжинський вісник»:

- організація інтенсивного зворотного зв’язку за рахунок публікації 
матеріалів громадських кореспондентів;

- продовження практики ведення тематичних шпальт;
- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та 

соціальний розвиток міста та району, права людини, робота комунальних 
підприємств тощо;

- розширення обсягу, географії та тематики інформації за рахунок 
створення нових рубрик;

- орієнтація безперешкодних виступів у газеті керівників виконавчих 
органів влади, керівників та депутатів органів місцевого самоврядування, 
представників громадсько-політичних організацій, мистецьких діячів, 
духовенства, відомих і публічних людей нашого краю;

- своєчасне інформування населення про рішення органів місцевого 
самоврядування та органів державної влади.

Програмою передбачається, що у 2022 році газета «Ніжинський вісник» 
буде мати наступний вигляд:

- формат видання -  АЗ;
- періодичність виходу -  один раз на тиждень, у разі необхідності -  

частіше.

Джерела та порядок фінансування Програми
Програма фінансується у межах коштів районного бюджету, передбачених 

на 2022 рік. Обсяг фінансових ресурсів, що виділяються з бюджету, 
визначається, виходячи з наявних можливостей, та на основі договорів про 
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Порядок фінансування засобів масової інформації з висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається в 
договорах між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування і редакціями засобів масової інформації.

Вартість квадратного сантиметра газетної площі по редакції газети 
«Ніжинський вісник» вказано у розцінках, затверджених наказом № ЗО по 
редакції від 7 грудня 2021 року. Зокрема, для бюджетних установ ця сума 
складає 11,00 грн. за см.кв. -  на 1 стор. і 8 грн. за см.кв. -  на всіх інших.

Заходи по висвітленню діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування в газеті «Ніжинський вісник» та

і  • •  •  • • •  •  •  налагодженню ефективної комунікації між владою, громадськістю та
ЗМІ:

- систематичне проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інших 
заходів за участю керівників району, міста, керівників структурних



підрозділів, представників громадсько-політичних організацій та засобів 
масової інформації;

- привітання керівників органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування до державних та професійних свят;

- висвітлення офіційних заходів за участю перших керівників;
- інформаційні матеріали;
- висвітлення сесій;
- висвітлення колегій;
- офіційна інформація;
- оголошення (прямі лінії, оголошення тендерів, аналіз регуляторного 

впливу, закупівель тощо);
- інше.

Керуючий справами 
районної ради


