
  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Баштечківської  

сільської ради 

від 24.11.2020 р. № 2-19/VІІІ 

Програма підтримки  

місцевих засобів масової інформації на 2021-2023 роки 

 

 

1. Загальні положення 

 

Програму розроблено на виконання положень Конституції України, на основі 

законів України «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 державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», на 

виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо безперешкодної 

діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в 

Україні».  

Засоби масової інформації, керуючись цими документами, здійснюють свою 

повсякденну діяльність, направлену на всебічне висвітлення громадського, виробничого 

та культурно-освітнього життя Баштечківської об'єднаної територіальної громади. Вони 

мають важливе суспільне значення і є поширювачами потрібної для кожного 

господарства, колективу та громадянина інформації, зокрема, публікують різні 

інформаційні й установчі документи Баштечківської сільської ради, роз’яснення 

сучасного законодавства, що необхідно в роботі будь-якого керівника, особливо органів 

місцевого самоврядування. 

 

2. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення інформування населення про актуальні питання 

соціально-економічного і суспільно-політичного життя громади через засоби масової 

інформації, створення для цього належних перспектив при підтримці Баштечківської 

сільської ради. 

 

 

3. Очікувані результати  

 

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: 

- регулярний вихід ЗМІ, що дозволить забезпечити широкі верстви населення 

джерелом інформації про громадсько-політичне життя громади, району, області, 

держави. 

 



  

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Для реалізації Програми та забезпечення нормального функціонування необхідно  

310,0 тис. грн. 

Регулярне надходження обумовлених коштів забезпечить постійний вихід у світ 

місцевих ЗМІ у 2021-2023 роках. 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми підтримки  

місцевих засобів масової інформації на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Баштечківська сільська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 

3. Розробник програми Баштечківська сільська рада 

4. Співрозробники Програми                              - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

ТРК «Жасмін» 

6. Учасники Програми ТРК «Жасмін» 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Баштечківської сільської ради 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього 

_310,0 тис. грн. 

 в тому числі: 2021 2022 2023 

9.1. коштів місцевого бюджету 100,0 100,0 110,0 

9.2. коштів інших джерел    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


