
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
VII сесії міської ради VIII скликання 

 

25 березня 2021 року №5 

м.Шепетівка 

 

Про виконання Програми висвітлення 

діяльності міської ради, її виконавчих органів 

у засобах масової інформації у 2020 році 

 

З метою надання звіту про виконання Програми висвітлення діяльності міської ради, 

її виконавчих органів у засобах масової інформації у 2020 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 2020 році взяти до відома (додаток). 

2. Рішення LXIII сесії міської ради VII скликання від 24 жовтня 2019 року №9 «Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у засобах 

масової інформації у 2020 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.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Віталій  БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням VII сесії міської  ради  

VIII скликання 
25.03.2021 №5 
 

 

Інформація 

про виконання Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у 

засобах масової інформації у 2020 роках 

 

Забезпечення інформування членів територіальної громади міста 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 шепетівчанам 

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. 

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 2020 року з метою надання повної та оперативної інформації про роботу 

органу місцевого самоврядування на офіційному сайті міської ради розміщено понад 1 

тисячу новинних інформацій та знято і змонтовано 59 відеороликів з актуальних питань 

життя територіальної громади міста, роз’яснень, коментарів, привітань міського голови та 

посадовців міської ради. 

Варто зауважити, що 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 м.  Шепетівка щодо прийняття 

нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування, публікувалися привітання з 

нагоди державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у м. Шепетівці. 

У 2020 році на виконання Програми виділено та профінансовано кошти в сумі 205 

тисяч 133 гривні.  

У межах виділених з міського бюджету коштів протягом 2020 року в міських 

друкованих засобах масової інформації були опубліковані: розпорядження міського голови, 

рішення сесій Шепетівської міської ради, виконавчого комітету, оголошення про засідання 



комісій, інформації Шепетівської міської ради про проведення конкурсів з відбору 

виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, повідомлення про результати конкурсів 

з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою, повідомлення про 

оприлюднення проектів регуляторних актів, регуляторні акти тощо.   

Середня вартість 1 кв.см — 12,00 гривень.  

Середня кількість кв.см  — 13 011 кв.см.  

Таким чином, протягом реалізації Програми кошти на її виконання переважно були 

спрямовані на публікацію нормативних документів органу місцевого самоврядування з 

метою дотримання чинного законодавства в частині оприлюднення рішень. 

 

 

 

Начальник відділу інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю                            Наталія ДРАПУЛЯ 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 


