
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 

від  10.10.2013 р. №________ 
 
Про затвердження Міської комплексної програми  
підтримки і розвитку засобів масової інформації  
комунальної форми власності Коростенської 
міської ради на 2014 - 2016 роки 

 
З метою підтримки розвитку та функціонування засобів масової інформації у 
м. Коростені, враховуючи рекомендації постійних комісій, керуючись п.22 
ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Міську комплексну програму підтримки і розвитку засобів 
масової інформації комунальної форми власності Коростенської 
міської ради на 2014 - 2016 роки. (додається). 

 
2. Органам виконавчої влади забезпечити видатки та фінансування 

витрат, передбачених програмою, в межах коштів, пов'язаних з 
реалізацією програми в межах бюджетних асигнувань міського 
бюджету. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради В.В.Ходаківського. 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 

Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
  

Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                     
 



Додаток до рішення 26 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 10.10.13р. №______ 

 
 

Міська комплексна програма  
підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми 

власності Коростенської міської ради на 2014 - 2016 роки 
 

1.Мета та основні завдання Програми. 
 
Метою Програми є розширення інформаційного простору м. Коростень, 

поліпшення якості інформування жителів.  
Основними завданнями Програми є задоволення Конституційних прав 

жителів м. Коростень на інформацію, забезпечення доступу мешканців до 
інформації про життєдіяльність територіальної громади міста, Коростенської 
міської ради, міськвиконкому, висвітлення громадсько-політичних, соціально-
економічних, культурно-просвітницьких подій у місті та інших регіонах 
України, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ 
функціонування засобів масової інформації та поліпшення їх інформаційної 
діяльності. 

Засоби масової інформації міста відповідно до законів України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» розкривають 
діяльність відповідних органів. 

Повноваження засобів масової інформації визначені Конституцією 
України, Законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «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», 
іншими нормативно-правовими документами. Реалізація засобами масової 
інформації,  наданих повноважень потребує зміцнення організаційних, 
матеріально-фінансових та інших засад їх діяльності. 

2.Пріоритетними напрямами розвитку комунальних ЗМІ є: 

- підтримка діяльності комунальних засобів масової інформації; 
- створення в м.Коростені сучасного телевізійного простору, введення в 

дію міського телевізійного каналу з використанням новітніх цифрових 
технологій; 

- забезпечення технічного переобладнання підприємства сучасними 
засобами виробництва теле- та радіо програм. 



- створення для населення міста інформаційного простору найкращих теле-
, радіопрограм наукового, інформаційного, виховного та іншого характеру; 

- створення інтернет-порталу КП КМР «ТО «КоростеньМедіа» та 
публікування на ньому медійного продукту підприємства; 

- збільшення тиражу газети «Іскоростень». 
- забезпечення ефективного інформаційного обслуговування населення 

міста; 
- використання інформації для задоволення інформаційних потреб 

громади, юридичних осіб, державних органів влади та виконавчих органів 
місцевого самоврядування; 

- поширення, оприлюднення у встановленому порядку документованої або 
публічно оголошуваної інформації; 

- інформування населення про діяльність місцевих органів 
самоврядування, сприяння у вирішенні питань життєдіяльності міста; 

- поширення об'єктивної і достовірної інформації про політичне, 
економічне, соціально-правове, культурне, духовне життя, екологічні проблеми 
сьогодення; 

- сприяння захисту громадянських, політичних, соціально-економічних 
прав і свобод людини і громадянина; 

- посилення роботи колективів ЗМІ на залучення позабюджетних коштів; 

3.Основні завдання комунальних ЗМІ. 

- Збирання, обробка, створення, зберігання, підготовка інформації до 
поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції. 

- Випуск та розповсюдження власної продукції. 
- Поширення офіційної інформації з найважливіших питань життя та 

діяльності територіальної громади міста, Коростенської міської ради, 
міськвиконкому. 

- Розповсюдження офіційних документів міської ради, міськвиконкому, 
інших суб’єктів місцевого самоврядування. 

- Висвітлення точки зору міського голови, депутатів, членів 
міськвиконкому, керівників комунальних та інших підприємств, організацій, 
установ міста з актуальних питань. 

- Збирання, обробка й поширення інформації про громадсько-політичні, 
соціально-економічні, культурно-просвітницькі та інші події в місті та інших 
регіонах. 

- Підготовка, видання й розповсюдження міської газети «Іскоростень», 
іншої продукції за передплатою і в роздріб. 



- Надання послуг рекламного характеру. 
- Розробка та впровадження програм підвищення кваліфікації 

співробітників. 
- Здійснення іншої діяльності. 

 

4.Організаційні напрямки реалізації Програми. 

4.1.Забезпечення комунального підприємства КМР «ТО «КоростеньМедіа» 
основними засобами (придбання професійної оргтехніки для радіо та 
телебачення.); 

4.2.Здійснення інформаційної діяльності за такими напрямами: 
 
а) видання газети Коростенської міської ради «Іскоростень»; 

 
б) системна підтримка інтернет-сайту КП КМР «ТО «КоростеньМедіа»  ; 

 
в) створення  та поширення власних радіопрограм через районний вузол 

радіомовлення;  
 
г) підготовка проектної документації та здійснення організаційних заходів 

щодо створення міського цифрового телебачення. 
 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету в обсягах, 
передбачених рішеннями Коростенської міської ради на відповідний рік та інші 
кошти згідно з чинним законодавством. 

6. Очікуванні результати виконання Програми 

 Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-
фінансових спроможностей міських засобів масової інформації та розбудові 
інформаційного простору м. Коростень, задоволенню прав територіальної 
громади на інформацію, створення належних умов для діяльності працівників 
комунального підприємства.  

 
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 
 


