
  
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2019 року         № 921 

  
Про затвердження  Програми 

інформаційного забезпечення 

діяльності міської ради та її  

виконавчих органів на 2020 рік 

 

  

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації», «Про інформацію», Гребінківська міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму інформаційного забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів на 2020 рік (додається). 

2.Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та засобів масової інформації (Рябека Р.М.). 

        

 

 

Міський голова                                В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення 29-ї сесії  Гребінківської

 міської ради сьомого 

скликання від 23.12.2019 № 921 

 

Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради 

 та її виконавчих органів на 2020 рік 

 

І. Мета та основні завдання програми 

 

Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її 

виконавчих органів на 2020 рік розроблена у відповідності до законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про 

інформацію», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою висвітлення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів, оприлюднення проектів та 

рішень ради, виконавчих органів ради, регуляторних актів, розпоряджень 

міського голови в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті 

міської ради, забезпечення доступу до публічної інформації, своєчасного  

опрацювання та надання відповідей на запити щодо публічної інформації.  

 

ІІ. Заходи по забезпеченню виконання програми 

 

 Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок бюджету Гребінківської ОТГ наступних 

заходів: 

- забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Гребінківської мі-

ської ради (hrebinka.org.ua); 

- висвітлення інформації про діяльність міської ради та її виконавчих ор-

ганів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рі-

шень, розпоряджень, регуляторних актів тощо –редакцією газети «Гре-

бінчин край»; 

- висвітлення інформації про діяльність міської ради та її виконавчих ор-

ганів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рі-

шень, розпоряджень, регуляторних актів тощо в місцевих, регіональ-

них, всеукраїнських засобах масової інформації та виданнях; 

IІІ. Очікувані результати 

 

 Виконання визначених Програмою заходів забезпечить дотримання 

чинного законодавства України про гласність  та доступ до інформації, 

своєчасність доведення до відома членів територіальної громади проектів та 

прийнятих рішень, регуляторних актів, розпоряджень тощо, підвищить рівень 

інформованості членів територіальної громади про діяльність органу місцевого 



самоврядування, що також буде сприяти залученню громади до участі в 

прийняття та реалізації рішень. 

 

ІV. Система контролю та звітності щодо виконання 

Програми 

 

 Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання 

вищезазначених заходів. 

 Виконавцями програми є: 

 Апарат ради та її виконавчого комітету; 

 Приватне підприємство «Редакція газети «Гребінчин край»; 

 Адміністратор сайту  Гребінківської міської ради (hrebinka.org.ua); 

            Місцеві, регіональні, всеукраїнські засоби масової інформації та видання. 

 Контроль за виконанням Програми - щорічний звіт виконавчого комітету  

Гребінківської міської ради на засіданні сесії міської ради про реалізацію заходів 

Програми. 

  Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється на підставі 

відповідних рішень сесій міської ради. 

 

 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів бюджету 

Гребінківської міської ОТГ та інших надходжень не заборонених законодавством. 

Розмір фінансування Програми становить 150 000 грн. 

 

Міський голова       В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 


