
 

  

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

26  квітня 2021 року                                                                      № 11 - 5 - VIII                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження Програми 

висвітлення інформації про діяльність  

Борщагівської сільської ради та її 

виконавчих органів в засобах масової 

інформації на 2021 рік 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування» з метою підтримки та розвитку засобів 

масової інформації, офіційного веб-сайту Борщагівської сільської ради, 

забезпечення конституційного права громади на отримання інформаційної 

продукції, сільська рада,-  

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму висвітлення інформації про діяльність Борщагівської 

сільської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021 

рік, що додається. 

2.  Управлінню фінансів   внести зміни до бюджету  та  передбачити кошти 

на реалізацію зазначеної Програми. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 

 



 

 

Підготовлено:               ______________    Н. Краснощокова 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  

до рішення 5сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № ________ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

висвітлення інформації про діяльність  

Борщагівської сільської ради та її виконавчих 

органів в засобах масової інформації на 

2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 
 



 
 
 

ПАСПОРТ  

 

Програми висвітлення інформації про діяльність  

Борщагівської сільської ради та її виконавчих органів в 

засобах масової інформації на 2021 рік 

 
1 Ініціатор розробки 

Програми 

 

Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області 

2 Нормативно-правова 

база та підстава для 

розробки Програми  

Конституція України, Закон України «Про 

інформацію», Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації»; Указів Президента 

України «Про підготовку пропозицій щодо 

забезпечення гласності та відкритості діяльності 

органів державної влади», «Про додаткові заходи щодо 

безперешкодної діяльності засобів масової інформації, 

дальшого утвердження свободи слова в Україні», «Про 

додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади»   

3 Розробник Програми Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області 

4 Відповідальний 

виконавець Програми  

Борщагівська сільська рада Бучанського району 

Київської області 

5 Учасники 

(співвиконавці) 

Програми 

ПП НВФ «Медіасвіт» та інші друковані засоби масової 

інформації, інтернет-видання, SMM агентства 

6 Термін реалізації 

Програми 

2021 рік 

7 Джерела фінансування Бюджет Борщагівської сільської ради, інші джерела, 

незаборонені чинним законодавством 

8 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього грн. 

50 000,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.     Програма висвітлення інформації про діяльність  Борщагівської 

сільської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021 рік 

(надалі Програма) визначає правові, організаційні i фінансові основи регулювання 

відносин щодо співпраці з ПП НВФ «Медіасвіт» та іншими друкованими засобами 

масової інформації, інтернет - виданнями та SMM агентствами (надалі засоби 

масової інформації). 

2.      Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації». 

3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Борщагівської 

сільської ради  та виконавчого комітету. 

4. Основне питання, на вирішення якого спрямована реалізація 

Програми, є необхідність задоволення інформаційних потреб мешканців 

Борщагівської громади, всебічне та об’єктивне висвітлення всіх аспектів 

діяльності Борщагівської громади,  надання офіційної інформації та доведення ïï 

до населення. 

 

II. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є висвітлення інформації про діяльності Борщагівської 

сільської ради  та виконавчого комітету через залучення засобів  масової 

інформації до висвітлення ïx діяльності, сприяння та забезпечення умов для 

реалізації конституційних прав громадян на свободу слова, вільний доступ до 

інформації, підвищення ролі засобів масової інформації у висвітленні діяльності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення 

сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, реалізації державної 

інформаційної політики, найбільш повного забезпечення населення Борщагівської 

громади різноплановою, соціально важливою інформацією. 

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ 

 

             Організація процесу висвітлення інформації про діяльність Борщагівської 

сільської ради  та виконавчого комітету через засоби масової інформації, 

забезпечення інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків 

мешканців Борщагівської громади.    Основними шляхами та засобами розв'язання 

питань є: 

- висвітлення діяльності Борщагівської сільської ради  та виконавчого 
комітету засобами масової інформації; 

-  виготовлення i розміщення інформаційного продукту; 

- проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, круглих 

столів інших заходів за участю керівників громади; 

              - проведення інформаційних кампаній, виготовлення i розповсюдження 

зовнішньо-інформаційної продукції, організації підготовки та розміщення 



 

матеріалів в інтернет - виданнях. 

 

IV. ПРЕДМЕТ ВИСВІТЛЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ ТЕМИ ПРОГРАМИ 

 

Предметом висвітлення виступає діяльність Борщагівської сільської ради  та 

виконавчого комітету. 

            Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються: 
- інформаційні повідомлення про діяльність Борщагівської сільської ради  

та виконавчого комітету; 

- забезпечення на належному рівні висвітлення підготовки та проведення 

державних, професійних свят та інших знаменних i пам'ятних дат Борщагівській 

громаді; 

- інформування про діяльність голови Борщагівської сільської ради  та 

виконавчого комітету, оприлюднення  офіційної позиції та надання коментарів 

стосовно важливих тем у житті громади; 

- інформування про культурне життя Борщагівської громади; 
- інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які 

здійснюються в Борщагівській громаді; 

- інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів   та ïх 

значення для повсякденного життя громади та її мешканців; 

- висвітлення проблем Борщагівської громади та шляхи ïх вирішення; 

              - інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з 

іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого 

значення, які стосуються проблем громади. 

 

 
 V. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Програма реалізується протягом 2021 року. У разі необхідності протягом 

бюджетного року вносяться зміни. 

 

 

 
 VІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

 
Фінансування заходів Програми здійснюються за рахунок Борщагівського 

сільського бюджету на загальну суму 50,0 тис. грн. шляхом оплати наданих 

відповідних послуг. 

 

 
VІІ.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 Виконання Програми призведе до: 

           - налагодження ефективної системи інформування громади про роботу 

Борщагівської сільської ради  та виконавчого комітету; 

- подальше забезпечення відкритості у діяльності Борщагівської сільської 



 

ради  та виконавчого комітету; 

- створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого 

самоврядування i підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання 

повної та всебічної інформації про ïх діяльність. 
 

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ 

 
           Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми є виконавчий комітет 
та ПП НВФ «Медіасвіт», інші друковані засоби масової інформації, інтернет-видання, 

SMM агентства. 

 

 

 

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 
 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

Борщагівською сільською радою. 
 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 

 


