
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 03.04. 2018 № 33-7/VІІ 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради 

та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети 

„Златокрай” на 2018-2022 роки 

 

Відповідно Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації”, враховуючи лист редакції газети „Златокрай” (12.03.2018 

№505), керуючись ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Золотоніської міської ради 

та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети 

„Златокрай” на 2018 -2022 роки з додатками (додається). 

2. Доручити виконавчому комітету Золотоніської міської ради укласти 

Угоду про порядок висвітлення діяльності Золотоніської міської ради 

друкованим засобом масової інформації - редакцією газети „Златокрай” на 2018 

рік. 

3. Дане рішення вступає в силу з 01.05.2018. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голови Судді С.В., контроль за виконанням покласти на мандатну комісію, з 

питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  

(Федорець В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 
Левченко 52630 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 03.04. 2018 № 33-7/VІІ 

 

Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради  

та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації 

─ редакцією газети «Златокрай» на 2018 -2022 роки 
 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування 

державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про 

інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби 

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, подальшого утвердження свободи слова в Україні», «Про додаткові 

заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», 

завдань, визначених в Указі Президента України №45 від 12 лютого 2016 року, 

органи державної та місцевої влади зобов’язані забезпечити неухильне 

дотримання принципів відкритості діяльності, забезпечення доступу громадян  

до інформації, що реалізується у постійному, конструктивному діалозі з 

громадськістю.  

Міська газета «Златокрай»  - сучасне видання, яке є невід'ємним та 

авторитетним джерелом достовірної інформації про діяльність міської влади, її 

структурних підрозділів, депутатів міської ради, життя міста, органічно 

поєднує інформаційні матеріали про діяльність влади, розвитку всіх галузей 

економіки та соціальної сфери міста, неупереджені коментарі, різні точки зору, 

невигадані життєві історії, об’єктивне висвітлення минулого, роз’яснення 

фахівців з приводу проблемних соціальних, економічних питань. Сприяє 

доступу мешканців міста і територіальної громади до інформації щодо 

діяльності місцевого самоврядування, забезпечення прозорості його роботи, 

розвитку інформаційної сфери. 

               З дня виходу першого номера видання стало не лише незамінним 

джерелом інформації для жителів міста, а й трибуною для висловлювання 

їхньої громадянської позиції, живим барометром громадської думки. Газета 

здійснює державницький підхід до формування інформаційної політики у 

Золотоноші та її територіальній громаді, через відповідні рубрики, тематичні 

добірки та сторінки забезпечує ефективний механізм спілкування органу 

місцевого самоврядування із жителями міста і територіальної громади, 

оперативно реагує на соціально значущі явища і події, веде постійну 

роз’яснювальну роботу серед населення.  



                Газета «Златокрай»» виходить раз на тиждень, щочетверга, місячним 

тиражем 2-2,5 тисячі примірників у форматі А3 на 8 полосах та А4 - вкладка 

«Телетиждень» - на 16 сторінках. Редакція «Златокраю» намагається йти в ногу 

з часом, впроваджуючи у своїй роботі новітні технології. У соціальній мережі 

Фейсбук започаткована сторінка «Златокрай онлайн», що постійно 

оновлюється. Новини, відео- та фотопублікації знайшли активну підтримку з 

боку користувачів. Наразі відбувається заповнення сайту тижневика, який 

незабаром побачать читачі.     

              Зважаючи на важливу роль міської газети «Златокрай» у відображенні 

складних політичних, економічних і соціально-моральних процесів у місті та 

територіальній громаді і той факт, що це видання є єдиним друкованим засобом 

масової інформації в місті, а також доступною трибуною громадськості й 

засобом висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування міста, необхідність висвітлення  діяльності Золотоніської 

міської ради є очевидною у світлі зазначених вище Законів України і Указів 

Президента України і регулюється даною Програмою «Про висвітлення 

діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим 

засобом масової інформації ─ редакцією газети на 2018 -2022 роки». Фінансове 

забезпечення даної Програми здійснюється шляхом укладання угоди між 

Золотоніською міською радою, її виконавчих органів та редакцією газети 

«Златокрай» про надання послуг. 

 

 

II. Мета  Програми 

 

Головною метою Програми є висвітлення діяльності Золотоніської міської 

ради та її виконавчих органів для: 

        - налагодження ефективної системи інформування населення про роботу 

міської влади та її виконавчих органів; 

- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та 

підвищення рівня довіри населення до міської  влади; 

       - забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади та реалізації 

громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними 

справами та справами території, забезпечення вільного доступу громадян до 

інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами 

місцевого самоврядування; 

 - підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування всіх рівнів;  

       - розвитку громадянської активності жителів міста і територіальної 

громади; 

       - забезпечення утвердження свободи слова; 

       - захисту громади від неякісної та шкідливої інформації;  

       - забезпечення всебічного висвітлення суспільно-політичного життя міста, 

області, країни. 

        



III. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми 

 

1. Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих 

органів у газеті «Златокрай» здійснюється  на підставі таких завдань з метою:  

1.1. Налагодження ефективної системи інформування населення про роботу 

міських владних структур:  

 1.1.1. Активізація проведення діалогу депутатів міської ради та керівників 

органів місцевого самоврядування з громадськістю за участю міської газети 

«Златокрай». 

       1.1.2. Вивчення громадської думки, звернень та пропозицій щодо 

актуальних суспільних проблем, ухвалених рішень міської ради та 

розпоряджень міського голови  з метою врахування їх у процесі формування та 

реалізації місцевої та державної політики. 

       1.1.3. Проведення круглих столів, зустрічей та консультацій представників 

місцевого самоврядування з громадськістю та журналістами міської газети з 

метою залучення широких верств населення до участі в управлінні 

територіальними та державними справами, надання можливості для їх вільного 

доступу до інформації про діяльність міської влади. 

       1.1.4. Проведення прес-конференцій депутатів міської ради та керівників 

органів місцевого самоврядування з метою інформування населення міста і 

територіальної громади  про роботу міської  ради та її виконавчих органів, а 

також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в їх діяльності. 

       1.1.5. Сприяння у створенні необхідних умов журналістам газети 

«Златокрай» під час підготовки ними репортажів, тематичних матеріалів про 

важливі події, актуальні проблеми міста та територіальної громади; 

забезпечення вільного доступу до інформації відповідно до діючого 

законодавства України. 

        1.1.6. Інформування про проведення сесій міської ради, засідань 

виконавчого комітету, постійних депутатських комісій, про приїзд делегацій, 

проведення культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів. 

        1.1.7. Вивчення досвіду роботи органів місцевого самоврядування інших 

міст, регіонів, країн та впровадження позитивного досвіду.  

        1.1.8. Оприлюднення регуляторних актів, статистичних даних про 

соціально-економічний розвиток міста та міський бюджет. 

        1.1.9. Висвітлення діяльності громадських організацій. 

        1.1.10. Підготовка матеріалів про найцікавіші події міського життя, 

культурно-масові заходи, інвестиційну привабливість міста та регіону і 

поширення інформації про Золотоношу. 

        1.1.11. Розповсюдження соціальної реклами, матеріалів щодо висвітлення 

діяльності галузей освіти, культури, охорони здор 

ов’я. 

 

 

 



IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання Програми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та надання 

послуг виконавцями, зазначеними у цій Програмі. У результаті програмних 

заходів на 2018 рік буде частково забезпечено видатки на висвітлення 

діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету, що дасть 

можливість  актуально, об’єктивно та більш широко висвітлювати діяльність 

міської ради та її виконавчих органів. Така форма взаємодії міської ради та 

газети «Златокрай» задовольнятиме попит населення міста на більш повну 

інформацію про життєдіяльність міської влади та  територіальної громади, а 

також на отримання більш якісного продукту у плані поліграфії. 

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 

коштів з інших джерел не заборонених законом. Прогнозований обсяг видатків 

на виконання Програми встановлюється Угодою про порядок висвітлення 

діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим 

засобом масової інформації ─ редакцією газети «Златокрай» на 2018 -2022 

роки».  

   Фінансування з міського бюджету на 2018 рік – 242 тис. грн. Фінансування 

здійснюватиметься за умови надання редакцією газети «Златокрай» актів 

виконаних робіт за кожен місяць. 

Головний розпорядник коштів за цією Програмою є виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради. 

Відповідальним виконавцем цієї Програми є редакція газети  «Златокрай». 

 

УІ. Координація та  контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію за ходом виконання Програми здійснює заступник міського 

голови. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною депутатською 

комісією Золотоніської міської ради мандатна комісія, з питань депутатської 

діяльності, етики   та питань щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ  

Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради друкованим 

засобом масової інформації ─ редакцією газети «Златокрай» на 2018  рік  
 

 

Ініціатор розроблення Програми : Золотоніська міська рада.  

 

Розробник Програми : Золотоніська міська рада  

 

Співрозробник Програми : 

Редакція газети «Златокрай». 
 

Відповідальний виконавець Програми : 

Редакція газети «Златокрай».  

 

Учасники Програми: 

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради, редакція газети «Златокрай». 

 

Термін реалізації Програми: 2018 - 2022 роки 

 

 

 

Міський голова 

 

В.О. Войцехівський 

 

 

 

Відповідальний виконавець 

Програми, 

головний редактор газети 

«Златокрай» 

 

 

Н.М. Алюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до «Програми висвітлення діяльності  

Золотоніської міської ради та її виконавчих органів  

друкованим засобом масової інформації ─  

редакцією газети «Златокрай»  

на 2018 -2022 роки  

 

УГОДА  

ПРО ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ДРУКОВАНИМ 

ЗАСОБОМ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ─ РЕДАКЦІЄЮ ГАЗЕТИ 

«ЗЛАТОКРАЙ» НА 2018 -2022 РОКИ  
 

м. Золотоноша                      ___ ______________ 2018 року 

 

На підставі ст. 5 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації», ст. 7 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів», статуту редакції газети «Златокрай» сторони договору – 

виконавчий комітет Золотоніської міської ради в особі міського голови Віталія 

Олександровича Войцехівського, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», надалі Замовник, з одного боку, та редакція газети «Златокрай», 

що діє на підставі Статуту, в особі головного редактора Наталії Миколаївни Алюкової, 

надалі Виконавець, з іншого боку, уклали цю Угоду про наступне. 

 

1. Терміни 

 

1.1. Висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів – 

отримання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про 

діяльність органу місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян, 

юридичних осіб про роботу цих органів. 

1.2. Офіційна інформація Золотоніської міської ради та її виконавчих органів – офіційна 

документована інформація, створена в процесі діяльності органу місцевого самоврядування, 

яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому Конституцією України, 

Законами України «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», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні. 

1.3. Офіційним друкованим засобом масової інформації, на сторінках якого висвітлюється 

діяльність Золотоніської міської ради та її виконавчих органів, вважається газета 

«Златокрай». 

1.4. Режим доступу до інформації – передбачений правовими нормами порядку 

одержання, використання та зберігання інформації. 

 

2. Предмет договору 

 

 2.1.Предметом даної угоди є порядок одержання, збирання, створення, поширення, 

використання і зберігання інформації про діяльність Золотоніської міської ради та її 

виконавчих органів задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про 

роботу даного органу, а також обсяг, форми і методи оприлюднення відомостей про 

діяльність органу місцевого самоврядування в межах квот газетних площ та виділених для 

цього коштів. 



2.2. Відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування" Виконавець висвітлює всі аспекти діяльності 

міської ради та її виконавчих органів. 

2.3. Замовник надає Виконавцю повну інформацію про діяльність органів місцевого 

самоврядування через відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової політики, 

забезпечує журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених Законом 

України "Про державну таємницю". 

           2.3. Редакція газети «Златокрай» має виключне право на висвітлення на своїх 

сторінках діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів. 

 

3. Права та обов'язки сторін 

 

3.1. Права та обов'язки Виконавця: 

 3.1.1 Має право висвітлювати всі аспекти діяльності Золотоніської міської ради та її 

виконавчих органів, про пленарні засідання сесії міської ради, засідання виконавчого 

комітету, депутатських комісій, інформування про наради, семінари, інші заходи, що їх 

проводять посадові особи місцевого самоврядування; створювати та поширювати 

інформацію, авторські матеріали роз'яснювального характеру про діяльність ради та її 

органів, включаючи інтерв'ю з міським головою, заступниками міського голови, депутатами 

міської ради та іншими посадовими особами. 

          3.1.2 Може проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади, 

посадових осіб. 

 3.1.3 Зобов’язаний надавати Замовнику газетну площу для розміщення матеріалів про 

діяльність Золотоніської міської ради та її виконавчих органів, її посадових осіб, постійних 

комісій, депутатів міської ради згідно з діючими розцінками, але не більше 30% загальної 

площі кожного номера. 

 3.1.4 Зобов’язаний якісно, на високому професійному рівні виконувати замовлення на 

висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування. 

          3.1.5 Повинен погоджувати із Замовником матеріали, які висвітлюють його діяльність, 

не пізніше як за 3 дні до виходу газети, а також погоджувати всі виправлення, скорочення 

матеріалів не пізніше, як за 1 (один) день до виходу газети. 

 3.1.6 Забезпечує контроль за своєчасним розміщенням матеріалів, погоджених 

Замовником. 

 

3.2 Права та обов’язки Замовника: 

 3.2.1 Надавати Виконавцю інформацію про свою діяльність (розпорядження, звіти, 

оголошення, привітання з нагоди державних свят тощо). 

          3.2.2 Повідомляє Виконавцю про проведення заходів за участю міського голови, його 

заступників та керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради не пізніше, ніж за три дні до їхнього проведення в усній або письмовій формах 

(у виняткових випадках - за день). 

           3.2.3 Забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, 

передбачених Законом України. 

           3.2.4. Надавати можливість представникам Виконавця проводити власне дослідження 

й аналізувати діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, давати їм оцінку, коментувати; 

           3.2.5. Письмово реагувати на критичні та соціально значущі і критичні виступи газети 

й оприлюднювати цю інформацію в газеті. 

          3.2.6. Не чинити на редакцію газети та її творчих працівників будь-якого тиску і не 

втручатися в їхній творчий та виробничий процеси. 

 3.2.7 Зобов’язаний проводити оплату за надану газетну площу для розміщення 

матеріалів відповідно до виставлених рахунків та актів виконаних робіт. 



 3.2.8 Зобов'язаний не пізніше як за 3 дні до розміщення матеріалу в газеті надати його 

Виконавцю (у виняткових випадках - за день). 

 3.2.9  Погоджує з Виконавцем всі надані або виконані ним матеріали не пізніше, як за 

день  до виходу газети. 

 

4. Розрахунки за висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

 

4.1. Матеріали повинні бути підготовлені і надані Виконавцеві не пізніше, як за 3 дні до 

виходу газети у друк (тобто, кожного понеділка). 

4.2. У випадку, якщо події, що підлягають опублікуванню, відбуваються у вівторок чи 

середу, а вільна газетна площа дозволяє опублікувати відповідну інформацію, за взаємною 

домовленістю між Виконавцем та Замовником матеріали можуть бути надані в пізніший 

термін, ніж передбачений в пункті 3.1. 

4.3. Публікація Виконавцем інформації про важливі події, що відбуваються в державі та 

області, про діяльність органів державної та обласної влади попередньо погоджується із 

Замовником, включається у загальну площу з висвітлення органів державної влади та 

місцевого самоврядування і оплачується Замовником. 

4.4. Відразу після виходу кожного номера газети Виконавець надсилає Замовнику 

контрольний примірник газети, подає інформацію про газетну площу, використану на 

висвітлення діяльності Замовника – виконавчого комітету міської ради.  

4.5. Замовник оплачує публікації, що висвітлюють діяльність органів місцевого 

самоврядування, які або пропонує сам, або погоджує їх за поданням Виконавця, оголошення, 

вітання, інші офіційні повідомлення, співчуття тощо. 

4.6. Оплата здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 

висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її  виконавчих органів в засобах масової 

інформації з розрахунку: 

5 гривень за 1 кв. см – на 1-й сторінці; 

4 гривні за 1 кв. см – на 4, 5 та 8-й сторінках; 

3 гривні – на 2, 3, 6 та 7-й сторінках газетної площі. 

4.7. Розрахунок за висвітлення діяльності здійснюється Замовником відповідно до 

кошторису  в межах тарифів затверджених редакцією газети «Златокрай», що місяця за 

фактично використану газетну площу згідно акту виконаних робіт та виставленого не 

пізніше 5-го числа наступного місяця Виконавцем рахунку. 

4.8. Розрахунки здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 

Виконавця Замовником суми вартості послуг згідно акту здачі- прийняття виконаних робіт 

(надання послуг) Виконавця, протягом 10 календарних днів з моменту його підписання. 

4.9. Днем оплати вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок 

Виконавця. 

        4.10. Авторські матеріали щодо висвітлення діяльності Замовника, опубліковані за 

ініціативою Виконавця, не оплачуються. 

       4.11. Загальна вартість договору становить ____________грн. 

  

5. Відповідальність сторін за порушення законодавства України про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби 

масової інформації. 

5.2. Усі суперечки і розбіжності, які виникають при виконанні умов цього договору, 

вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості їх вирішення - відповідно до 

порядку, встановленого законодавством України, чи через суд. 



5.3. Особи, винні у порушенні законодавства України про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, несуть дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до 

законодавства України. 

6. Термін дії договору 

6.1. Даний договір складено у двох примірниках, по одному кожній із сторін, та відповідно 

до ч. 3 ст. 631 ЦК України набирає чинності з моменту укладення та застосовується до 

відносин сторін, які виникли до його укладення, а саме з 01 травня 2018 р. до 31 грудня 

2018р., а в частині проведення розрахунків - до повного їх виконання. 

 

Юридичні адреси сторін: 
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