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Заслухавши звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід 

виконання у 2017 році районної «Програми висвітлення діяльності Чернігівської 

районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній 

газеті «Наш край» на  2016-2020 роки», затвердженої рішенням Чернігівської 

районної ради від 29 січня 2016 року, відповідно до пункту 16, пункту 28 частини 

1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна 

рада вирішила: 

 

звіт Чернігівської районної державної адміністрації про хід виконання у 

2017 році районної «Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної 

державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш 

край» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської районної ради від  

29 січня 2016 року», взяти до відома (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                              О.М. Ларченко 

 

Про хід виконання у 2017 році районної 

Програми висвітлення діяльності Чернігівської  

районної державної адміністрації та 

Чернігівської районної ради в районній 

газеті «Наш край» на 2016-2020 роки  



 

Погоджено: 

 

                                                                  Додаток  

                                                                  до рішення  

                                                                  Чернігівської районної ради 

                                                                   «___» __________ 2018 року  

                                                                   «Звіт про хід виконання районної   

                                                                   Програми висвітлення діяльності  

                                                    Чернігівської районної державної  

                                                              адміністрації та Чернігівської районної  

                                                      ради в районній газеті «Наш край» 

                           на 2016-2020 роки» 

 

 

Звіт про хід виконання  у 2017 році районної  «Програми  

 висвітлення  діяльності  Чернігівської районної державної адміністрації  

 та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край»  

на 2016-2020 роки» 

    

Чинне законодавство України передбачає, що органи державної влади та 

місцевого самоврядування можуть формувати замовлення на: 

– своєчасне доведення до населення через районну газету законів України, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та 

зовнішньої політики, рішень місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

– створення спеціальних звітів та репортажів про важливі події в житті 

держави, про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

– створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування роз’яснювального 

характеру. 

З урахуванням вище зазначеного та відповідно до Програми протягом 2017 

року кореспондентами газети «Наш край» готувалися репортажі, статті з заходів, 

що відбувалися в районі, які розміщувалися в газеті. Крім того на сторінках 

«Нашого краю» друкувалися звіти, інформаційні матеріали із заходів, 

організованих райдержадміністрацією або її структурними підрозділами, 

районною радою, інформація про розпорядження голови райдержадміністрації та 

голови районної ради, регуляторні акти та акти, зареєстровані районним 

управлінням юстиції, матеріали роз’яснювального спрямування щодо механізмів 

надання пільг, субсидій та інших соціальних гарантій, інформація про 

проведення децентралізації та декомунізації в Україні, допомогу учасникам АТО, 

привітання керівництва району з державними та професійними святами, 

матеріали щодо роботи сесій та постійних комісій районної ради, діяльності 

сільських, селищних рад, окремих депутатів, а також повідомлення  про 

діяльність Президента України, Уряду, обласної державної адміністрації та 

обласної ради з підрозділами, розміщених за ініціативою районних органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Пунктом 4 Програми передбачено її фінансове забезпечення відповідно до 



чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством.  

Кошти на фінансування Програми щороку передбачалися в районному 

бюджеті, затвердженому рішенням сесії районної ради на відповідний рік, за 

відповідними кодами економічної та функціональної класифікації видатків, у 

межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на відповідні роки. 

Так, вартість робіт з реалізації Програми протягом 2017 року за кодом 

КТКВК 120201 «Періодичні видання» склала 118,0 тис. грн. 

Як результат, ТОВ «Чернігівський край» забезпечувало випуск районної 

газети «Наш край», яка виходила раз на тиждень, де висвітлювались відповідні 

матеріали.  

  

 

Головний спеціаліст сектору  

організаційної роботи, інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю 

апарату райдержадміністрації                                                            О.В. Юркова                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення 

«Про хід виконання у 2017 році районної  Програми  

 висвітлення  діяльності  Чернігівської районної державної адміністрації  

 та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край»  

на 2016-2020 роки» 

 

Проект рішення виноситься на розгляд сесії районної ради з метою 

доведення до громадськості інформації про хід виконання у 2017 році Програми 

висвітлення  діяльності  Чернігівської районної державної адміністрації  та 

Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2016-2020 роки та її 

результати. 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст сектору  

організаційної роботи, інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю 

апарату райдержадміністрації                                                                О.В. Юркова 

                                                                                    

 


