
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят другої позачергової сесії восьмого скликання

12.01.2023 м. Березань № 16

Про затвердження Програми
висвітлення діяльності
Березанської міської ради
та її виконавчого комітету
в ЗМІ на 2023 рік

Відповідно до статті  29  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“, статті 5 Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації“,  з метою забезпечення відкритості,  прозорості та
належного висвітлення діяльності Березанської міської ради,  виконавчого
комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації
у 2023 році, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму висвітлення діяльності Березанської міської ради
та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік (додається).

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради  (Матвієнко В.М.) передбачити кошти на виконання Програми, виходячи з
реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів,  соціально-економічного
розвитку підприємництва,  торгівлі,  захисту прав споживачів та керуючого
справами виконавчого комітету Березанської міської ради Кочур Л.В.

Міський голова   Володимир ТИМЧЕНКО
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Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Березанської
міської ради

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа органу
виконавчої влади про
розроблення Програми

Рішення п’ятдесят другої позачергової
сесії Березанської міської ради
восьмого скликання від 12.01.2023 №
16

3. Розробник Програми Сектор інформаційного забезпечення
апарату Березанської міської ради та її
виконавчого комітету

4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи виконавчого
комітету Березанської міської ради

5. Відповідальний виконавець
Програми

Сектор інформаційного забезпечення
апарату Березанської міської ради та її
виконавчого комітету

6. Термін реалізації Програми 2023 рік

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів необхідних для
реалізації Програми:

Місцевий бюджет – 888 тис. грн



4

1. Загальна частина
 1.1. Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її

виконавчого комітету в засобах масової інформації у 2023 році (далі –
Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання
відносин щодо співпраці органу місцевого самоврядування з редакцією газети.

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів
України „Про інформацію“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „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. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Березанської
міської ради, виконавчого комітету міської ради, депутатів, посадових осіб
органів місцевого самоврядування.

2. Мета і завдання Програми
2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності

Березанської міської ради та її структурних підрозділів, виконавчого комітету,
посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до
висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного
права громадян на інформацію й свободу слова.

2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Інформування мешканців громади про діяльність органу місцевого

самоврядування, посадових осіб, виконавчого комітету міської ради та
депутатського корпусу.

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності органу місцевого
самоврядування через засоби масової інформації.

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 органу
місцевого самоврядування з територіальною громадою міста.

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

3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності
органу місцевого самоврядування у засобах масової інформації

3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність Березанської міської ради,
виконавчого комітету, депутатів, структурних підрозділів виконавчого комітету
Березанської міської ради та її апарату, висвітлення подій, що відбуваються в
межах громади цікавих широкому колу читачів, авторські матеріали про
діяльність органів місцевого самоврядування та організація систематичних
(тематичних) сторінок (рубрик).
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3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
3.2.1. Прийняті міською радою та її виконавчим комітетом нормативні

акти, програмні документи та інші розпорядження, рішення.
3.2.2. Роз’яснення розпоряджень, рішень міської ради та її виконавчого

комітеету, їх наслідків для мешканців громади та механізмів реалізації.
3.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних

відносинах з міською радою та виконавчим коомітетом, комунальними
підприємствами.

3.2.4. Інформування про діяльність міського голови, його заступників і
посадових осіб, оприлюднення їх офіційної позиції з важливих тем у житті
громади.

3.2.5. Інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових
комісій, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції з важливих тем у
житті міста.

Інформування про діяльність виконавчого комітету міської ради,
проведення засідань колегіального органу міської ради.

3.2.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і
пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій
тощо.

3.2.7. Інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг
культурних подій, що відбуваються за підтримки Березанської міської ради та її
виконавчого комітету.

3.2.8. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів,
семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує міська рада
та її виконавчий комітет чи які здійснюються за її підтримки.

3.2.9. Інформування про реалізацію міжнародних, соціально-культурних
проектів, які здійснюються за сприянням Березанської міської ради.

3.2.10. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів
у місті та їх значення для повсякденного життя громади і кожного його
мешканця.
        3.2.11. Щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчого
комітету та посадових осіб.

3.2.12. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб
органу місцевого самоврядування, участь у семінарах, конференціях, форумах,
тощо.

3.2.13. Інформування про взаємовідносини органу місцевого
самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події
загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем
громади.

3.3. Інформація у рамках виконання Програми подається державною
мовою, авторські матеріали – мовою оригіналу.

3.4. Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її структурних
підрозділів, виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів здійснюється у
газеті „Березанська громада“, офіційному вебсайті Березанської міської ради,
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забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців
громади.

3.5. При висвітленні діяльності міської ради, виконавчого комітету,
посадових осіб, депутатів, структурних підрозділів виконавчого комітету
Березанської міської ради та її апарату забороняється подавати інформацію
агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту
чи іншу політичну силу, у тому числі, з переліку тих, що представлені у міській
раді.

3.6. Інформація щодо висвітлення діяльності міської ради, виконавчого
комітету, посадових осіб та депутатів подається, уникаючи втручання в
особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.

3.7. Інформація про діяльність Березанської міської ради, виконавчого
комітету та структурних підрозділів може отримуватися засобами масової
інформації від цих органів безпосередньо або через їх інформаційні служби чи
бути зібрана працівниками редакції.

3.8. Березанська міська рада у своїх кошторисах зобов’язана передбачати
витрати на висвітлення своєї діяльності засобами масової інформації.

4. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:
4.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу

міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, структурних
підрозділів виконавчого комітету Березанської міської ради та її апарату.

4.2. Запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з
метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у
вирішенні питань місцевого значення.

4.3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх
завдань та повноважень, забезпечення підзвітності перед Березанською
громадою.

4.4. Формування об’єктивної громадської думки стосовно Березанської
міської ради та її виконавчого комітету й підвищення рівня довіри громади до
них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

4.5. Всі заходи мають підвищити відкритість, прозорість та доступність в
діяльності влади, забезпечити впровадження принципів верховенства права, що
в свою чергу сприятиме покращенню рівня довіри населення громади до
міської ради.

5. Джерела фінансування програми
5.1. Програма розроблена й фінансується у межах коштів, передбачених у

бюджеті громади на висвітлення діяльності в ЗМІ у 2023 році, згідно з
додатком до Програми.

Секретар міської ради                                                               Сергій ГУРА
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Додаток

до Програми висвітлення
діяльності Березанської міської
ради та її виконавчого комітету
в ЗМІ на 2023 рік

КОШТОРИС
видатків на фінансування заходів Програми  висвітлення
діяльності Березанської міської ради в ЗМІ у 2023 році

№
з/п Назва заходу Обсяг,

тис. грн
1. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

Березанської міської ради 195,0
2. Висвітлення діяльності відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради 150,0
3. Висвітлення діяльності  сектору молоді та спорту

виконавчого комітету Березанської міської ради 55,0
4. Висвітлення діяльності управління соціального захисту

населення та праці виконавчого комітету Березанської
міської ради 40,0

5. Висвітлення діяльності відділу культури виконавчого
комітету Березанської міської ради 100,0

6. Висвітлення діяльності фінансового управління
виконавчого комітету Березанської міської ради 30,0

7.
Висвітлення діяльності в газеті „Березанська громада“:
Березанського міського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) 30,0

8. Висвітлення діяльності КНП „Березанська міська
лікарня Березанської міської ради“ 50,0
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9. Висвітлення діяльності Березанського міського центру
соціальних служб виконавчого комітету Березанської
міської ради 3,0

10. Висвітлення діяльності КП „Комбінат комунальних
підприємств Березанської міської ради“ (благоустрій
міста) 20,0

11. Висвітлення діяльності КП „Березанькомунсервіс
виконавчого комітету Березанської міської ради“ 20,0

12. Висвітлення діяльності депутатського корпусу 195,0
Загальна сума видатків: 888,0

Секретар міської ради                                                               Сергій ГУРА


