
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 04.12.2017 № 30-5/VII
м. Золотоноша

Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки
комунального підприємства „Редакція Золотоніського міського
радіомовлення” на 2018-2020 роки

З метою розвитку місцевого FM-мовлення, інформування жителів міста
про діяльність органів місцевої влади, актуальні проблеми міста, основні події
економічного, політичного, культурного життя, враховуючи лист КП „ Редакція
Золотоніського міського радіомовлення ”(30.11.2017 № 2641), керуючись п. 22
ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-

міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального
підприємства „Редакція Золотоніського міського радіомовлення” на 2018-2020
роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської
ради (Степовенко Г.А.) при формуванні бюджету міста в межах наявних
фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і
міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми.

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського
голови Судді С.В., контроль за виконанням рішення покласти на комісію з
питань промисловості, транспорту та зв'язку (Слюсар О.О.).

Міський голова В.О. Войцехівський
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Додаток до
рішення міської ради
від 04.12.2017 № 30-5/VII

ПРОГРАМА
розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства

„Редакція Золотоніського міського радіомовлення” на 2018 - 2020 роки

1. Характеристика  проблеми та оцінка ситуації

Програма розроблена на виконання Закону України „Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

Комунальне підприємство „Редакція Золотоніського міського
радіомовлення” здійснює  діяльність згідно Закону України „Про телебачення і
радіомовлення” та Статуту підприємства. Редакція має Ліцензію Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення на мовлення НР № 1773-м
від 10.09.2003 року.

У своїй роботі редакція радіомовлення також керується базовими
документами, що регламентують роботу ЗМІ: Конституцією України, Законами
України „Про інформацію”, „Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації”, „Про рекламу„, Указом Президента України від 9 грудня
2002 року № 1323/2000 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності
засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”,
постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1038 „Про умови оплати праці
журналістів державних і комунальних засобів масової інформації”, постановою
КМУ від 24.05.2017 р. № 353, іншими законодавчими актами.

Засновником Комунального підприємства „Редакція Золотоніського міського
радіомовлення” є Золотоніська міська рада.

У зв’язку із відсутністю трансляції передач по проводовій мережі в місті,
виникла потреба у впровадженні альтернативного виду мовлення.

Місцеве FM-мовлення сприятиме підвищенню інформування жителів
Золотоноші про діяльність органів місцевої влади, актуальні проблеми міста,
основні події економічного, політичного, культурного життя, передачу
офіційних повідомлень, оголошень, забезпечить оперативне оповіщення
радіослухачів про надзвичайні ситуації.

FM-мовлення дасть змогу повністю охопити територію міста Золотоноша та
найближчі території. Для багатьох жителів міста, радіо залишається єдиним
комунікативним засобом, особливо для людей середнього і старшого віку. Це
один із форматів, через який місцева влада може оперативно спілкуватися з
жителями територіальної громади.

Враховуючи особливості FM-радіомовлення комунальне підприємство
„Редакція Золотоніського міського радіомовлення” для подальшого розвитку та
забезпечення повноцінної діяльності потребує фінансової підтримки.

2. Мета реалізації  Програми
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Задоволення потреб населення в радіоінформаційних послугах відповідно
вимог діючого в Україні законодавства; здійснення невідкладних і
перспективних заходів щодо розвитку міського радіомовлення; реалізація на
території міста державної  політики у сфері інформації; фінансова підтримка та
зміцнення матеріально-технічної бази редакції радіомовлення; створення
технічних умов для поліпшення якості радіопередач, зміни формату та
розширення мережі мовлення.

3. Основні завдання Програми

3.1. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання
інформації.

3.2. Забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування.

3.3. Поліпшення умов праці працівників редакції міського радіомовлення,
згідно нормативно-правових актів,  професійного рівня та компетенції.

3.4. Розширення інформаційного простору місцевого радіомовлення та
поліпшення умов його функціонування.

3.5. Забезпечення послідовного розв’язання виробничих та соціальних
проблем працівників редакції міського радіомовлення.

3.6. Вирішення засновником питання щодо фінансування розвитку
радіомовної мережі у форматі FM-мовлення.

3.7. Повне виконання міською радою фінансових зобов’язань як засновника
редакції Золотоніського міського радіомовлення, дотримання вимог
законодавства щодо фінансування ЗМІ.

3.8. Зміцнення матеріально-технічної бази редакції і підвищення ролі та
статусу журналіста.

4. Заходи по забезпеченню Програми

4.1. У процесі роботи забезпечити виконання основної мети діяльності
підприємства: оперативно інформувати населення про події економічного,
політичного і культурного життя регіону, використовувати офіційні
повідомлення, листи слухачів, розміщувати інформаційні ролики, оголошення,
поздоровлення та інші матеріали.

4.2. Відповідно до основної мети підприємства здійснювати такі види
діяльності:

- оперативно висвітлювати в радіопередачах інформаційні матеріали
стосовно повсякденного життя міста, постійних депутатських комісій,
підприємств, організацій, установ та закладів міста;

- надавати послуги юридичним та фізичним особам у висвітленні матеріалів,
що  виходять в ефір на правах платної послуги;

5. Фінансування Програми
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Фінансова підтримка Редакції здійснюється у відповідності до Закону
України „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів”, на підставі цієї Програми, за рахунок коштів передбачених
міським бюджетом, з урахуванням потреб на оплату праці, енергоносіїв, оренду
приміщення, придбання обладнання для FM-мовлення, сплату ліцензійного
збору, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством
(додаток 1).

6. Очікуваний результат

6.1. Підтримка та розвиток засобу масової інформації на території міста.
6.2. Реалізація конституційних прав громадян на отримання оперативної,

правдивої, об’єктивної та актуальної інформації регіонального значення.
6.3. Забезпечення діяльності комунального підприємства „Редакція

Золотоніського міського радіомовлення” протягом 2018 - 2020 років.
6.4. Зміцнення матеріально-технічної бази редакції, поліпшення соціально-

економічного становища журналістів, морального і матеріального
стимулювання їхньої праці.

6.5.  Підвищення професійного рівня журналістських кадрів.
6.6. Збільшення обсягу мовлення.
6.7. Розширення слухацької аудиторії.
6.8. Обов’язкове інформування населення про надзвичайні ситуації.
6.9. Створення робочих місць.

7. Прикінцеві положення

 До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням
прийняття нових нормативних актів.
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Додаток 1 до Програми
розвитку та фінансової підтримки
КП „Редакція Золотоніського
міського радіомовлення” на 2018
– 2020 роки

Роки 2018 2019 2020

Кількість годин мовлення 2190 8760 8760

Заробітна плата 109000 120000 130000

Ліцензійний збір, придбання  обладнання для FM-мовлення 250000 35000 25000
Доходи від реклами, оголошень, вітань 3000 5000 10000

Витрати на енергоносії, оренду приміщення 7000 10000 10000
Всього за рахунок співзасновників 363000 160000 155000

При зміні цін та підвищенні інфляції суми підлягають корегуванню

Секретар ради Н.О.Сьомак
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