
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

_____  сесії міської ради ____ скликання 
 
___________ 2021 року № _____         
м. Шепетівка 
 
Про затвердження Програми висвітлення  
діяльності міської ради, її виконавчих органів  
у засобах масової інформації у 2022 році 
 

Керуючись Законами України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації», з метою всебічного, об’єктивного та оперативного інформування 
територіальної громади Шепетівки про діяльність міської ради та її виконавчих органів, про 
значимі для територіальної громади процеси, тенденції та події, керуючись п.22 ст. 26, ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, її 
виконавчих органів у засобах масової інформації у 2022 році (додаток 1). 

2. Затвердити перелік заходів з висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, її 
виконавчих органів у 2022 році (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету (Н.Білас) та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (Н.Собчук), постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (Г.Олійник). 
 
 
 
 
Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Додаток 1 
до рішення ______сесії міської  ради  
_____скликання   
від ________.2021 № _____ 

 
 

ПРОГРАМА 
 висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, 

її виконавчих органів у 2022 році 
 

1. Загальна частина 
1.1 Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у засобах 

масової інформації у 2022 році (далі – Програма) визначає перспективи розвитку та 
реалізації інформаційної політики, спрямованої на забезпечення інформування членів 
територіальної громади міста та донесення оперативної інформації через засоби масової 
інформації й інші канали масових комунікацій про цілі та результати роботи Шепетівської 
міської ради, її виконавчого комітету ключові події та тенденції розвитку міста.  

 
1.2 Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «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». 

 
1.3 Практика запровадження подібних програм є поширеною практикою в містах 

України. Основним документом, який дозволяє використання такого інструменту, є Закон 
України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації». 

 
2.  Мета та завдання Програми 

2.1 Мета Програми: 
2.1.2 Забезпечення ефективної співпраці із засобами масової інформації різної форми 

власності для висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів; 
2.1.3  Створення умов для впровадження сучасних інформаційних технологій та 

розвитку офіційного сайту Шепетівської міської ради у мережі Інтернет. 
 
2.2 Основними завданнями Програми є: 
2.2.1 Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих 

органів; 
2.2.2 Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, 

через засоби масової інформації, офіційний сайт Шепетівської міської ради тощо; 
2.2.3 Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, 

повноти, всебічності та об’єктивності; 
2.2.4 Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до 

інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною 
громадою міста; 

2.2.5 Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків 
мешканців міста з питань місцевого значення. 

 
 



3. Фінансування Програми 
3.1 Програма виконується за рахунок коштів міського бюджету в межах виділених 

кошторисних призначень. 
 

4. Очікувані результати від реалізації Програми 
4.1 Підвищення якості інформування територіальної громади шляхом розширення 

каналів комунікації; 
4.2  Застосування нових сучасних інформаційних технологій; 
4.3  Підвищення повноти та оперативності інформування жителів міста про діяльність 

органів місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного, суспільно-
політичного та культурного життя міста; 

4.4  Забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування; 
4.5 Забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та 

прийняття проектів актів міської ради; 
4.6  Забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації 

зворотного зв'язку, більш оперативного реагування на звернення громадян; 
4.7  Забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання 

необхідної інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади; 

4.8 Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого 
самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та 
всебічної інформації про їх діяльність. 

Виконання Програми забезпечить розширення аудиторії користувачів 
інформаційними послугами, створить сприятливі умови для розвитку громади, донесення 
достовірної інформації до кожного мешканця міста, що у свою чергу  забезпечить зворотній 
зв’язок між міською громадою та Шепетівською міською радою, її виконавчими органами. 

 
5. Контроль за ходом виконання Програми та її координація 

5.1 Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою здійснює керуючий 
справами виконавчого комітету (Н.Білас) та постійна комісія з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (Н.Собчук), 
постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів 
(Г.Олійник). 

5.2 Координатором Програми є управління організаційного, інформаційного 
забезпечення та документообігу.  
 
 

 
Головний спеціаліст управління організаційного, 
 інформаційного забезпечення та документообігу    Леся МАЙКО 
 
 
Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Додаток 2 
до рішення _____сесії міської  ради  
_____скликання   
від ________2021 № _____ 

 
ПЕРЕЛІК 

заходів з висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, 
її виконавчих органів у 2022 році 

 
№ з/п Назва заходу 2022 р., 

тис. грн. 
1. Виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів в ефірі 

телерадіокомпаній 
100,0 

2. Виготовлення та розміщення публікацій у друкованих засобах 
масової інформації про діяльність міської ради, її виконавчих 
органів  

300,0 

3. Оплата хостингу сайту Шепетівської міської ради 8,0 
4. Перенесення хостингу сайту Шепетівської міської ради 20,0 

Загальна сума видатків 428,0 
 
 

 
Головний спеціаліст управління організаційного, 
 інформаційного забезпечення та документообігу    Леся МАЙКО 
 
 
Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 
 
 


