
                      

                               

                                                                                   

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
02  березня 2018 року         № 189 

 

Про затвердження Програми  висвітлення  

діяльності Гребінківської об`єднаної  

територіальної громади у передачах 

районної телевізійної студії "Гребінка" на 2018 рік 

 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні у ЗМІ", врахувавши рекомендації постійних комісій 

міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Затвердити Програму  висвітлення діяльності Гребінківської об`єднаної 

територіальної громади у передачах районної телевізійної студії "Гребінка" на 

2018 рік  (додається). 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та засобів масової інфо-

рмації (Рябека Р.М.). 

 

 

 

  

Міський голова       В.І. Колісніченко 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішення 5 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання від 02.03.2018 року № 189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

висвітлення діяльності Гребінківської об`єднаної територіальної 

громади 

у передачах  районної телевізійної студії "Гребінка" на 2018 рік. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П А С П О Р Т 

Програми висвітлення діяльності Гребінківської об`єднаної тери-

торіальної громади 

у передачах  районної телевізійної студії "Гребінка" на 2018 рік. 
 

1. Ініціатор розроблення програ-

ми  

Виконавчий комітет Гребінківської мі-

ської ради, районна телестудія «Гребін-

ка» 

2. Законодавство, яке регламен-

тує розроблення програми 

Закони України "Про інформацію", 

"Про телебачення і радіомовлення", 

"Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні у 

ЗМІ", «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний Кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської мі-

ської ради 

4. Виконавець програми  Ра Районна телестудія «Гребінка», 

виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради; постійні комісії міської 

ради з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та підприємництва 

та з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики, 

регламенту та засобів масової 

інформації; 
 

5. Термін реалізації програми 2018 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реа-

лізації програми, в т.ч. з Бю-

джету Гребінківської міської 

ради 

 30 000 грн. 

   
                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАМА 

висвітлення діяльності Гребінківської об`єднаної територіальної 

громади 

у передачах  районної телевізійної студії "Гребінка" на 2018 рік 

 

1. Загальні положення. 
На виконання положення Конституції та законів України по реалізації права 

громадян на інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування, 

дбаючи про демократичний розвиток суспільно-громадського, соціально-

економічного життя Гребінківської громади,  Гребінківська міська рада за-

безпечує висвітлення своєї діяльності у програмах РТС "Гребінка". 

Законодавча база:  Закони України "Про інформацію", "Про телебачення і 

радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні у ЗМІ". 

 

2. Мета і основні завдання. 
Мета Програми - всебічне і об'єктивне інформування населення про діяль-

ність міської ради як органу місцевого самоврядування,  суспільно-

громадського, економічного, культурного, політичного життя Гребінківської 

громади. 

Основним завданням Програми є забезпечення конституційного права гро-

мадян на достовірну інформацію про життя Гребінківської об`єднаної тери-

торіальної громади, забезпечення безперешкодного права на свободу слова, 

ідей, переконань, оприлюднення офіційної точки зору посадових осіб органу 

місцевого самоврядування та суспільно-громадські думки і судження депута-

тів міської ради та всіх верств населення. 

 

3. Очікувані результати, система заходів. 
Виконання Програми передбачає: 

 оприлюднення об'єктивної інформації про життя Гребінківської грома-

ди; 

 висвітлення інформації щодо виконання програм, що фінансуються мі-

ською радою; 

 висвітлення суспільних проектів, оприлюднення презентаційних, гро-

мадських та культурно-мистецьких програм. 

Реалізація заходів Програми забезпечить інформування мешканців громади 

про діяльність Гребінківської міської ради. 

 

4. Організаційне та фінансове забезпечення. 
 Виконання Програми забезпечується через укладання договорів з район-

ною телестудією "Гребінка". 



Виконавцем Програми є РТС "Гребінка". 

 Фінансування Програми передбачає надання послуг за договорами з та-

рифами, нижчими фактичної собівартості ефірного часу. Фінансування  реа-

лізації заходів Програми становить 30 000 грн. 
 

 

 

Міський голова       В. Колісніченко   


