ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХІ сесії міської ради VІІI скликання
17 лютого 2022 року № 43
м. Шепетівка
Про виконання Програми висвітлення
діяльності міської ради, її виконавчих органів
у засобах масової інформації у 2021 році
З метою надання звіту про виконання Програми висвітлення діяльності міської ради, її
виконавчих органів у засобах масової інформації у 2021 році, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих
органів у засобах масової інформації у 2021 році взяти до відома (додаток).
2. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №16
«Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у
засобах масової інформації у 2021 році» зняти з контролю.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету
Білас Н.І. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.).
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Додаток
до рішення ХХІ сесії міської ради
VІІІ скликання
17.02.2022 № 43
Інформація
про виконання Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у
засобах масової інформації у 2021 році
Забезпечення інформування членів територіальної громади та донесення оперативної
інформації про цілі та результати роботи Шепетівської міської ради, її виконавчого комітету
проводиться через засоби масової інформації й інші канали масових комунікацій.
У своїй роботі міська рада та її виконавчий комітет забезпечує вільний доступ
представників ЗМІ до інформації про свою діяльність шляхом розміщення актуальної
інформації на офіційному вебсайті (http://shepetivka-rada.gov.ua/) та у соціальній мережі
Фейсбук. Інформація про діяльність органу місцевого самоврядування оновлюється на сайті
міської ради щоденно. З метою більш оперативного донесення інформації мешканцям
громади створена та розвивається офіційна сторінка міської ради в соціальній мережі
Фейсбук https://www.facebook.com/ShepetivkaCityCouncil
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації» засоби масової інформації мають право висвітлювати всі аспекти діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених
Законом України «Про державну таємницю».
З цією метою організовуються зустрічі, прес-конференції та надання коментарів,
інтерв’ю для журналістів місцевих, регіональних та центральних ЗМІ. Із зазначеними
інформаційними матеріалами можна ознайомитися за посиланням
https://www.facebook.com/ShepetivkaCityCouncil/videos/?ref=page_internal.
Сторінка є найшвидшим та наймасовішим інструментом донесення інформації до
населення. За 12 місяців роботи, за рахунок якісного контенту, вдалося збільшити аудиторію
сторінки на 93,7% з 1910 до 3700, хоча сторінка існує з 2016 року. Середньомісячне
охоплення аудиторії склало 181 177 осіб. Середнє охоплення окремого посту – 2 701 осіб.
Також, представники ЗМІ систематично запрошуються на заходи міської ради та
виконавчого комітету.
Важливо зауважити, що офіційним джерелом інформації про діяльність міської ради,
її виконавчого комітету є офіційний вебсайт міської ради, де журналісти та громадськість
мають можливість отримати оперативну й достовірну інформацію.
Протягом 2021 року з метою надання повної та оперативної інформації про роботу
органу місцевого самоврядування на офіційному сайті міської ради розміщено 832 новинних
інформації з актуальних питань життя територіальної громади, роз’яснень, коментарів,
міського голови та посадовців міської ради.
Зазначені вище заходи із висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування
проведені без залучення коштів міського бюджету.
За рахунок коштів міського бюджету в межах виконання Програми та виділених
кошторисних призначень проведено інформування мешканців громади щодо прийняття
нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування, публікувалися привітання з
нагоди державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат.
У 2021 році на виконання Програми виділено та профінансовано кошти в сумі
588 253,08 гривень.
Шепетівська міська рада розміщує матеріали про свою діяльність у двох місцевих
засобах масової інформації. У Обласному інформаційно-аналітичному тижневику «День за
Днем» було розміщено 25 матеріалів (статей, вітань, рішень сесії міської ради та виконавчого

комітету). У Міськрайонній громадсько-політичній газеті «Шепетівський вісник» розміщено
56 матеріалів (стаття, вітання, оголошення про конкурс, рішення сесії міської ради). Тираж
«Шепетівського вісника» більший на 25,4%, газета більш розповсюджена у районі.
Відповідно до Програми 342 928,08 гривень було спрямовано на інформування
мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчих органів в міських друкованих
засобах масової інформації. Протягом реалізації Програми кошти на її виконання переважно
були спрямовані на публікацію нормативних документів органу місцевого самоврядування з
метою дотримання законодавства в частині оприлюднення рішень.
Протягом 2021 року в міських ЗМІ були опубліковані: розпорядження міського
голови, рішення сесії Шепетівської міської ради, оголошення про засідання комісії, рішення
виконавчого комітету, інформації Шепетівської міської ради про проведення конкурсу з
відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, повідомлення про результати
конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою, повідомлення про
оприлюднення проектів регуляторних актів, регуляторні акти тощо. Виконання Програми
створило сприятливі умови для донесення достовірної інформації до кожного мешканця
громади, що, у свою чергу, забезпечило зворотній зв’язок між міською громадою та
Шепетівською міською радою, її виконавчими органами. Середня вартість 1 кв.см — 13,00
гривень. Середня кількість кв.см — 23 115 кв.см.
Відповідно до Програми здійснено виготовлення та трансляцію сюжетів в блоці новин
ТОВ ТРК "ЛАЙК ТВ": Програма «Без посередників», Ролик до Дня захисту дітей, Ролик до
Дня міста, Сюжети «Засідання сесії» (9 сюжетів), Проект «Про школу" (11 сюжетів), Сюжет
«Тренінг для молоді», вітальні ролики (2 ролики) тощо. Середня вартість однієї секунди
17,92 грн. Без ПДВ. На ці потреби було спрямовано 147 500,00 гривень.
Відповідно до Програми 20 000,00 гривень було спрямовано на оплату послуг ФОП
Василик Богдан Сергійович з обробки і розміщення новин щодо діяльності Шепетівської
міської ради на інформаційному порталі «Хмельниччина Північ» та поширення на ресурсах
партнерів в межах інформаційного пакету "Блок новин": "Агропромисловий парк у
Шепетівській громаді: за чиї кошти будують та які перші кроки реалізації", "У Шепетівці
обговорили перспективи розвитку освіти». «У Шепетівці стартував проєкт з реконструкції
мереж вуличного освітлення. Масштабне відеоспостереження у Шепетівці: у місті
встановлюють 23 камери загального огляду та 4 розпізнавально-номерних», «Киснева
станція у Шепетівці: хроніки подій», «Шепетівська ТГ запустила «Відкрите місто», «У
Плесні почали прокладати водогін», «За умови наявності фінансування, у жовтні жителі
Плесни матимуть воду в своїх оселях» тощо. Вартість одного інформаційного пакету "Блок
новин" складає 2000 грн на місяць.
Відповідно до Програми 5400,00 гривень було спрямовано на оплату хостингу сайту
Шепетівської міської ради ФОП Островський Олександр Вікторович, що дозволило
забезпечити належну роботу офіційного сайту Шепетівської міської ради.
Протягом реалізації Програми 67 420,00 гривень було спрямовано на оплату послуг
ФОП Катерина Тихонюк з розробки офіційного сайту Шепетівської міської ради. Завдяки
виконанню програми було розроблено новий сайт міської ради відповідно до вимог
законодавства і проведена підготовка до роботи у тестовому режимі, здійснюється
наповнення розділів сайту.
Відповідно до Програми 5005,00 гривень було спрямовано на оплату послуг ФОП
Свинарчук Марія Василівна з виготовлення брендованої продукції (кульки, 3000 шт.) до Дня
міста.
Головний спеціаліст управління організаційного,
інформаційного забезпечення та документообігу
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