1. Мета Програми
Метою програми є всебічне висвітлення політичного, господарського,
культурного, економічного, релігійного, соціального життя району, забезпечення
відкритості, доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування
та виконавчої влади, що сприятиме дієвому контролю громади за їх роботою.
Виконання Програми повинно забезпечити розвиток демократичного громадянського
суспільства.
Також метою виконання Програми є:
- забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів районної влади у
соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах
життя;
- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших
прав людини;
- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів
місцевого самоврядування та виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод
і законних інтересів;
- пропагування відродження обрядів, традицій, ремесел, духовних джерел
Гуцульщини;
- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам
гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики,
економіки, культури та в інших сферах.
Характерною ознакою програми є консолідація усіх зацікавлених сторін для
розв’язання соціальних потреб району, подання різних точок зору, обміну
інформацією між владою і громадою.
Реалізація основних заходів, передбачених програмою, забезпечить
координацію дій політичних об’єднань, громадських організацій на спорудження
інформаційного мосту між громадою і владою району
2. Напрями діяльності та заходи виконання Програми
Для забезпечення виконання Програми необхідно мати впливове та тиражне
видання. Програмою передбачається, що у 2018 році газета «Верховинські вісті» буде
мати наступний вигляд:
- формат видання - АЗ;
- періодичність виходу - 1 раз на тиждень (п’ятниця);
- наклад - 4200 примірників і більше.
Районне радіомовлення «Вісті Верховини» забезпечує щоденний вихід
радіопередач обсягом мовлення по 24 години згідно одержаної ліцензії на
мовлення.
Відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» редакція районного
радіомовлення планує в передачах широко висвітлювати:
- діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів,
готувати інтерв’ю, коментарі, виступи;
готувати репортажі, звіти про офіційні заходи та важливі події, що

відбуваються в районі, організовувати проблемні, тематичні передачі;
- готувати добірки матеріалів на сільськогосподарську тематику і з
промислових підприємств та організацій;
- готувати до випуску матеріали про роботу працівників соціальної сфери,
охорони здоров’я, освіти, культури тощо.
Редакція журналу «Гуцульщина» забезпечує видання «Гуцульського
календаря» на 2018 рік, який пропагує матеріальну і духовну культуру гуцулів,
народні традиції, висвітлює історичні події краю, питання соціально-економічного
розвитку Верховинського району і в цілому регіону Гуцульщини;
- місцевий бюджет візьме дольову участь у виданні історико-краєзнавчої
книги І.Сеньківа «Гуцульська спадщина», сторіччя з дня народження якого
відзначалося в районі;
- з нагоди 590-річчя першої письмової згадки про Жаб’є (теперішня
Верховина) готується кольорове інформаційно-довідкове ювілейне видання
«Верховині - 590».
1. Удосконалення змістовної концепції:
- організація інтенсивнішого зворотного зв’язку за рахунок публікації
матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;
- продовження ведення тематичних шпальт;
^
- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний
розвиток району, права людини;
- розширення обсягу, географії та тематики;
- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;
- продовження практики виступів у газеті голови і депутатів районної ради,
голови і заступників районної державної адміністрації, інших відомих і публічних
людей району;
- публікація матеріалів щодо реагування органів влади, інших структур на
виступи газети та на листи читачів;
- своєчасне інформування населення про рішення сесії районної ради,
розпорядження голови районної державної адміністрації;
- розповіді про людей праці, творчість народних майстрів, митців, духовний
розвиток, відродження традицій, звичаїв.
2. Створення належної матеріально-технічної бази.
Для успішної роботи редакцію газети необхідно доукомплектувати
комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехнікою,
меблями, відремонтувати дах за рахунок бюджетних, власних, спонсорських та
благодійних коштів.
3. Заходи щодо організації передплати.
Продовжити практику здійснення передплати районної газети «Верховинські
вісті» за участю районної ради, районної державної адміністрації, а також
підпорядкованих їм закладів, установ за рахунок бюджетних призначень,
затверджених кошторисами витрат на відповідний рік.
Передплата для населення та юридичних осіб:
- організація передплати на підприємствах, в установах та організаціях;
- організація передплати у поштових відділеннях.
Роздрібний продаж: збільшення місць реалізації газети.
4. Рекламні заходи:

- анонсування;
- пряма реклама в газеті;
- реклама у пунктах реалізації газети;
- реклама у поштових відділеннях;
- рекламні акції;
- співробітництво з рекламними агенціями.
5. Оплату праці працівників редакції районної газети «Верховинські вісті» та
районного радіомовлення «Вісті Верховини» здійснювати відповідно до Законів
України «Про оплату праці» та «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», відповідних Постанов Кабінету Міністрів
України.
3. Джерела фінансування Програми
Кошти районного бюджету, власні кошти районної газети «Верховинські
вісті», районного радіомовлення «Вісті Верховини», спонсорські кошти, благодійні
кошти, інші, не заборонені чинним законодавством.
Обсяг фінансових ресурсів, які виділяються з бюджету, визначаються щорічно,
виходячи з наявних можливостей при формуванні або перегляді показників
районного бюджету на кожний рік.
4. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріальнофінансових засад Верховинської районної газети «Верховинські вісті», районного
радіомовлення «Вісті Верховини» розбудові інформаційного простору, повнішому
задоволенню конституційних прав населення району на інформацію. Це дозволить:
- створити впливове та тиражне видання, що забезпечить відкритість та
доступність інформації про діяльність органів і структур районної влади у соціальній,
економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;
- задовольнити інформаційні потреби громадян, юридичних осіб, органів
місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав,
свобод і законних інтересів;
- створити умови для більш ефективної взаємодії місцевої представницької і
виконавчої влади з місцевими громадами;
- забезпечити формування громадської думки щодо розвитку демократії та
більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку району;
- щорічно збільшувати власні надходження на 5 відсотків;
- забезпечити передплатним друкованим виданням кожну сім’ю (один
примірник на 6 осіб)
- збільшити кількість передплатників завдяки зниженню передплатної ціни,
що дасть можливість залучити додаткових рекламодавців та відповідно
знизити собівартість тиражу;
- забезпечити передплату на менше 4 тисяч примірників та щорічне зростання
тиражу на 5 відсотків.
- виконання програми дасть змогу не збільшувати передплатну ціну на один
примірник газети «Верховинські вісті» на 50% (на рік до 249 грн. 60 коп.),
що призвело б до зменшення тиражу орієнтовно до 2000 примірників.

(2100x249,60=524160). При тиражі 4200 примірників (передплатна ціна на рік
166 грн. 40 коп.) додатково буде одержано 164720 гривень.
(166,4x4200=698880;698880-534160=164720 грн.).
При тиражі 2100 примірників надходження від реклами скоротиться на 45 відсотків.
Це призвело б до зниження доходу від реклами на 242000 грн. (440000 – 198000 =
242000 грн.). При високій передплатній ціні газету «Верховинські вісті» одержував
би тільки кожен 15-ий житель району, а завдяки виконання цієї програми газета
«Верховинські вісті» надійде до кожної сім’ї .
Постійно забезпечувати матеріально-технічну базу районного радіомовлення
сучасною технікою, запроваджувати нові методи радіотрансляцій;
- слухацька аудиторія районного радіомовлення «Вісті Верховини» складає
близько 22000 населення, що становить більше 80% мешканців Верховинського
району. В 2016 році одержано ліцензію на мовлення виходу в ефір 24 години
на добу на хвилі
107.4FM , а це збільшить слухацьку аудиторію
Верховинського району до 90-100 відсотків, або близько 30000 населення
району і надходження додаткових коштів за рахунок реклами;
- постійно покращувати якість інформаційного забезпечення населення та
об’єктивно і всебічно висвітлювати суспільно-політичне, соціально- економічне і
духовне життя району.
В результаті виконання Програми буде забезпечено розвиток районного
радіомовлення, та оперативне інформування радіослухачів про події, що
відбуваються в районі
Завдяки дотації в сумі 10000 гривень буде можливість зменшити собі
вартість одного примірника «Гуцульського календаря » до 67 гривень, що є
прийнятною ціною для розповсюдження.
Крім цього, видання гуцульської тематики буде безкоштовно передано для
навчально-освітніх і культурних закладів,організацій, установ та серед
населення району, що у свою чергу, сприятиме формуванню української
державницької позиції, любові до своєї місцевої самобутності, формуватиме
високодуховні людські цінності, а саме 450 примірників альманаху
«Гуцульський калєндар », 90 книг «Гуцульська спадщина» і 150 спецвипусків
«Верховині 590».

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підтримки Верховинської районної газети «Верховинські
Вісті» районного радіомовлення «Вісті Верховини» та Редакції
журналу «Гуцульщина» на 2018-2020 роки
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Комплексна цільова програма підтримки
Верховинської районної газети «Верховинські
Вісті» районного радіомовлення «Вісті
Верховини» та Редакції журналу «Гуцульщина» на
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Конституція України, закони України «Про
розробки
інформацію» «Про друковані засоби масової
Програми
інформації (пресу) в Україні», «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» та Бюджетний кодекс України
3 Замовник програми Верховинська районна рада
4 Головний
Верховинська районна газета «Верховинські
розробник
Вісті» , районне радіомовлення «Вісті Верховини»
Програми
та Редакція журналу «Гуцульщина»
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Створення у Верховинському районі умов для
програми
організації всебічного висвітлення діяльності
органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади району, а також поширення
інформації про діяльність депутатів рад
6 Терміни реалізації 2018-2020 роки
Програми
7 Джерела
Районний бюджет, власні кошти районноЇ
фінансування
комунальної газети «Верховинські вісті»,
районного радіомовлення «Вісті Верховини» та
редакції журналу «Гуцульщина» інші джерела
фінансування, не заборонені чинним
законодавством
8 Обсяги
Фінансування визначається щорічно згідно
фінансування
кошторисів витрат
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Назва програми

2.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
Верховинська районна газета «Верховинські вісті», районне
радіомовлення «Вісті Верховини» та редакція журналу «Гуцульщина» діють на
підставі Статуту і мають за мету висвітлення діяльності органів державного
управління в районі, забезпечення всебічної поінформованості жителів району про
суспільно-політичне, господарське, культурне, громадське життя району, а також
поширення інформації про роботу депутатів районної ради відповідно до Законів

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про
друковані засоби масової інформації ( пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення».
Забезпечення свободи слова та рівного доступу до ЗМІ громадян,
політичних об”єднань, громади району, передбачені Програмою заходи
спрямовані на побудову партнерських стосунків між засновниками газети та
радіомовлення – Верховинською районною радою та трудовими колективами.
Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, забезпечить
координацію дій політичних об”єднань і громадських організацій на створення
інформаційного мосту між громадою району та владою.
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ПЛАН
заходів, спрямованих на виконання «Районної програми підтримки засобів
масової інформації району на 2018 роки» редакції газети «Верховинські вісті» на
2018 рік
№
п/п

Назва
заходу

Дата

Планові
витрати

1
2
3
4
5
6
7
8

Зарплата
Зарплата
Зарплата
Зарплата
Зарплата
Зарплата
Зарплата
Зарплата

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень

65,708
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000

9
10
11
12

Зарплата
Зарплата
Зарплата
Зарплата

вересень
жовтень
листопад
грудень

51,292
0,00
0,00
0,00

Всього:
Редактор газети
«Верховинські вісті»

Відмітка
про
виконання

Очікуваний результат
Виконання програми дасть змогу не
збільшувати передплатну ціну на один
примірник газети «Верховинські вісті» на
50% (на рік до 249 грн. 60 коп.),що призвело
б до зменшення тиражу орієнтовно до 2000
примірників. (2100x249,60=524160). При
тиражі 4200 примірників (передплатна ціна
на рік 166 грн. 40 коп.) додатково буде
одержано 164720 гривень.
(166,4x4200=698880;698880-534160=164720
грн.).
При тиражі 2100 примірників надходження
від реклами скоротиться на 45 відсотків. Це
призвело б до зниження доходу від реклами
на 242000 грн. (440000 – 198000 = 242000
грн.). При високій передплатній ціні газету
«Верховинські вісті» одержував би тільки
кожен 15-ий житель району, а завдяки
виконання цієї програми газета
«Верховинські вісті» надійде до кожної
сім’ї .

537,000

Д.Кіращук

ПОГОДЖЕНО
Голова районної Ради
_______ І.Ю.Шкіндюк
ПЛАН
Заходів

на виконання

комплексної програми підтримки

районного комунального радіомовлення «Вісті Верховини» на 2018р
Назва заходу

Дата

Планові

Відміт

№п/

пров

витрати

ка про результат

п

еден

(грн.)

викон

ня
1

Фінансування

січень

Очікуваний

ання
40966,00

Забезпечення

на оплату

заробітною

праці,

платою

нарахування на

працівників та

оплату праці ,

забезпечення

послуги

трансляцій

укртелекому ,

радіосигналу

та послуги КРРТ

через концерн
КРРТ

2

Фінансування на лютий
оплату праці,

Забезпечення
60000,00

заробітною

нарахування на

платою

оплату та

працівників та

послуги КРРТ та

забезпечення

укртелекому

трансляцій

Придбання

лютий

54000,00

радіосигналу

обладнання та

через концерн

комплектуючих

КРРТ

до комп’ютерної

Забезпечення

техніки та

пограм прямого

облаштування

радіоефіру

студіі
звукозапису для
прямих ефірів
3

Фінансування на березень 79034,00

Забезпечення

оплату праці,

заробітною

нарахування на

платою

оплату праці ,

працівників та

послуги КРРТ та

забезпечення

укртелекому,

трансляцій

придбання дров

радіосигналу

та ін.

через концерн
КРРТ

4

Фінансування на квітень

82000,00

Забезпечення

оплату праці,

заробітною

нарахування на

платою

оплату праці ,

працівників та

послуги КРРТ та

забезпечення

укртелекому

трансляцій

та

ін. послуги

радіосигналу
через концерн
КРРТ

Фінансування на травень
5

50000,00

Забезпечення

оплату праці,

заробітною

нарахування на

платою

оплату праці ,

працівників та

послуги КРРТЦ

забезпечення

та укртелекому

трансляцій
радіосигналу
через концерн
КРРТ

6

Фінансування на червень
оплату праці,

Забезпечення
60000,00

заробітною

нарахування на

платою

оплату праці ,

працівників та

послуги КРРТЦ

забезпечення

та укртелекому

трансляцій

та ін..

радіосигналу
через концерн
КРРТ

7

Фінансування на липень

70000,00

Забезпечення

оплату праці

заробітною

відпусткові

платою

нарахування на

працівників та

оплату праці ,

забезпечення

послуги КРРТ та

трансляцій

укртелекому та

радіосигналу

ін..

через концерн
КРРТ

8

Фінансування на серпень

70000,00

Забезпечення

оплату праці,

заробітною

відпусткові та

платою

нарахування на

працівників та

оплату праці ,

забезпечення

послуги КРРТ та

трансляцій

укртелекому та

радіосигналу

ін..

через концерн
КРРТ

9

Фінансування на вересень 47000,00

Забезпечення

оплату праці,

заробітною

нарахування на

платою

оплату праці ,

працівників та

послуги КРРТ та

забезпечення

укртелекому

трансляцій
радіосигналу
через концерн
КРРТ

10

Фінансування на жовтень

10000,00

Забезпечення

оплату праці,

трансляцій

нарахування на

радіосигналу

оплату праці ,

через концерн

послуги КРРТ та

КРРТ

укртелекому та
ін..
11

Фінансування на листопад 10000,00

Забезпечення

оплату праці,

трансляцій

нарахування на

радіосигналу

оплату праці ,

через концерн

послуги КРРТ та

КРРТ

укртелекому та
ін..
12

Фінансування на грудень

8000,00

Забезпечення

оплату праці,

трансляцій

нарахування на

радіосигналу

оплату праці ,

через концерн

послуги КРРТЦ

КРРТ

та укртелекому

641000,0

та ін..

0

Разом
Директор районного радіомовлення « Вісті Верховини»
Головний бухгалтер

О.Клим
О.Сливчук

ПОГОДЖЕНО
Голова районної Ради
__________________ І.Ю.Шкіндюк
ПЛАН
Заходів

на виконання

комплексної програми підтримки

по редакції журналу «Гуцульщина » на 2018р
Назва заходу
№п/п

Дат

Планов

Відмітк

Очікуванийний

а

і

а про

результат

про

витрат

викона

вед

и (грн.)

ння

енн
я
1

Співучасть у виданні серпень

100000

«Гуцульського
календаря на 2019
рік

Разом

Забезпечення
видання «Гуцульського
календаря» на 2018 рік,
який
пропагує
матеріальну і духовну
культуру гуцулів, народні
традиції,
висвітлює
історичні події краю,
питання
соціально-економічного
розвитку Верховинського
району і в цілому регіону
Гуцульщини;

100000

Редактор журналу «Гуцульщина»

Калина Ватаманюк

