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                                                         Паспорт 

Програми «Журналістська премія» 

                                                       на 2018 рік  

 

 1. Ініціатор розроблення районної Програми (замовник) – 

Верховинська районна рада. 

 2. Розробник районної Програми – виконавчий апарат Верховинської 

районної ради. 

 3. Термін реалізації районної Програми: 2018 рік. 

 4. Етапи фінансування районної Програми: Травень 2018 року. 

 5. Обсяги фінансування районної Програми: 5000 грн. 

 

Роки                          Обсяг фінансування 

 Всього 

грн. 

в т.ч. за джерелами фінансування 

Державний 

бюджет 

Районний 

бюджет 

(грн.) 

Місцеві 

бюджети 

Інші 

джерела 

2018 5000 – 5000 Відповідно 

до 

прийнятих 

рішень 

Відповідно 

до 

можливих 

надходжень 

 

 6.Очікувані результати виконання районної Програми: 

 

- глибоке та аналітичне висвітлення на сторінках районної газети 

«Верховинські вісті» актуальних питань соціально-економічного розвитку, 

діяльності органів місцевого самоврядування, відродження національної 

культури  і духовності, народних традицій та ремесел, розвитку віддалених 

сіл та присілків, життя і побуту людей, історичної спадщини Верховинщини; 

 - сприяння розвитку творчих особистостей району, внесення їх гідного 

вкладу у журналістський процес Гуцульщини; 

 - вдосконалення професійної майстерності працівників редакції газети 

«Верховинські вісті», громадських дописувачів та юних кореспондентів; 

 - підвищення фахового рівня журналістів та активних громадських 

дописувачів і юних кореспондентів районного часопису; 

 - фінансове стимулювання творчої праці журналістів, активних 

громадських дописувачів і юних кореспондентів шляхом отримання 

журналістської премії ім. Василя Якуб’яка.   
 

 7. Термін проведення звітності: протягом року. 
 

Замовник програми: 

Верховинська районна рада                                                 Іван Шкіндюк  
 

Керівник програми: 

Голова районної ради                                                                  Іван Шкіндюк 

 

 

 



 

І. Загальна частина 
                                                         

  

Програма «Журналістська премія» на 2018 рік (далі – Програма) 

спрямована на підвищення якості та публіцистичного рівня газетних 

матеріалів на сторінках часопису «Верховинські вісті» з актуальних питань 

соціально-економічного розвитку, діяльності органів місцевого 

самоврядування, відродження національної культури  і духовності, народних 

традицій та ремесел, розвитку віддалених сіл та присілків, життя і побуту 

людей, історичної спадщини Верховинщини. 

Підставою для розроблення Програми є рішення Верховинської 

районної ради п’ятого демократичного скликання від 25 червня 2010 року» 

Про районну журналістську премію імені Василя Якуб’яка, рішення  

Верховинської районної ради шостого демократичного скликання від 12 

липня 2012 року «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради 

від 25.06.2010 року «Про районну журналістську премію імені Василя 

Якуб’яка» та рішення Верховинської районної ради сьомого демократичного 

скликаннявід17 серпня 2017 року «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 25 червня 2010 року «Про районну журналістську премію імені 

Василя Якуб’яка» 

 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

 Метою Програми є:  

- вшанування пам’яті та популяризації журналістської діяльності 

Василя Якубяка; 

- різнопланове, творче та глибоко аналітичне, інформаційне 

наповнення різножанровими матеріалами районного часопису «Верховинські 

вісті».  

 Завданням Прогами є: 

- участь у творенні районної газети «Верховинські вісті» професійними 

журналістами, громадськими дописувачами, юними кореспондентами, 

творчими особистостями краю: 

- вдосконалення професійного рівня газетних публікацій; 

- розширення спектру висвітлення роботи усіх галузей 

народногосподарського комплексу району, діяльності органів місцевого 

самоврядування,  відродження національної культури  і духовності, народних 

традицій та ремесел, розвитку віддалених сіл та присілків, життя і побуту 

людей, історичної спадщини району. 

- сприяння розвитку творчих особистостей району, внесення їх гідного 

вкладу у редакційний процес виготовлення газети та творчий процес у 

Гуцульському регіоні; 

- фінансове стимулювання творчої праці журналістів, активних 

громадських дописувачів і юних кореспондентів шляхом отримання 

журналістської премії ім. Василя Якуб’яка.   

 

 

 



ІІІ. Перелік заходів Програми «Журналістська премія»  

на 2018 рік 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Заходи Виконавці Термін 

виконання 

1. Оголошення районного конкурсу з 

присудження  журналістської 

премії імені Василя Якуб’яка.  

Районна комісія з 

присудження  

журналістської 

премії імені Василя 

Якуб’яка. 

Лютий  

2018 рік 

2. Розгляд подань-рекомендацій і 

допуск кандидатів до участі у 

конкурсі на присудження  

журналістської премії імені 

Василя Якуб’яка. 

Районна комісія з 

присудження  

журналістської 

премії імені Василя 

Якуб’яка. 

До 15 квітня 

2018 року 

 

3. Остаточне обговорення поданих 

комісії матеріалів та прийняття 

рішення про присудження 

журналістської премії імені 

Василя Якуб’яка. 

Районна комісія з 

присудження  

журналістської 

премії імені Василя 

Якуб’яка. 

До 1 травня 

2018 року 

 

4. Подання рішення комісії про 

визначення переможця та 

присудження  журналістської 

премії імені Василя Якуб’яка 

голові районної ради. 

Районна комісія з 

присудження  

журналістської 

премії імені Василя 

Якуб’яка. 

До 1 травня 

2018 року 

 

5. Прийняття рішення голови 

районної ради про  присудження  

журналістської премії імені 

Василя Якуб’яка та вручення 

премії переможцю. 

Голова районної 

ради. 

 

До 6 червня  

2018 року 

До  Дня 

журналіста 

6. Інформація в ЗМІ про рішення 

комісії та  голови районної ради  

про  присудження  журналістської 

премії імені Василя Якуб’яка. 

Прес-служба 

районної ради  

Червень 

2018 року 

7. Вручення  журналістської премії 

імені Василя Якуб’яка  у розмірі 

5000 грн.  

Вручення проводиться з нагоди 

Дня журналіста. 

Районна рада Червень 2018 

року  



ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України в межах асигнувань, передбачених районним 

бюджетом. 

Видатки на підтримку заходів Програми, які будуть здійснюватися на 

виконання Програми, передбачається в районному бюджеті на 2018 рік.  

Сума коштів з районного бюджету складає 5000 грн.  

 
 

               V.  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Підготовка та реалізація Програми здійснюється відповідно до рішення 

Верховинської районної ради п’ятого демократичного скликання від 25 

червня 2010 року» Про районну журналістську премію імені Василя Якуб’яка 

та рішення  рішення Верховинської районної ради шостого демократичного 

скликання від 12 липня 2012 року «Про внесення змін та доповнень до 

рішення районної ради від 25.06.2010 року «Про районну журналістську 

премію імені Василя Якуб’яка» та рішення Верховинської районної ради 

сьомого демократичного скликаннявід17 серпня 2017 року «Про внесення 

змін до рішення районної ради від 25 червня 2010 року «Про районну 

журналістську премію імені Василя Якуб’яка» 

 

 

               VІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

 Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію 

районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, молодіжної політики, 

спорту, національного і духовного розвитку та засобів масової інформації. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                         Роман Ванівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

                                                                                  Затверджую 

                                                                            Голова районної ради 

                                                                                ___________ Іван Шкіндюк 

 

 

План заходів на виконання 

 Програми «Журналістська премія» 

                                                       на 2018рік  

 

 

№п/п Заходи Сума 

(грн.) 

Виконавці Термін 

виконання 

Очікуваний 

результат 

1 Вручення  

журналістської 

премії імені Василя 

Якуб’яка   

5000 Районна 

рада 

Червень 

2018 року 

Сприяння 

розвитку 

творчих 

особистостей 

району, 

внесення їх 

гідного 

вкладу у 

журналістсь-

кий процес 

Гуцульщини; 

 

 Разом 5000   

 

 

 

                                                                                                     

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                         Роман Ванівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


