
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2017 року                               с.Судилків                                № 17 

 

Про Програму забезпечення 

публічності та гласності в діяльності 

Судилківської сільської ради на 2018-

2020 роки 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму забезпечення публічності та гласності в діяльності 

Судилківської сільської  ради на 2018-2020 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Судилківської 

сільської ради А.П.Товстюк.  

 

 

Сільський голова       Т.М.Котик 



Затверджено 

рішення   сільської ради 

від 22.12.2017 року №17 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення публічності та гласності в діяльності  

Судилківської сільської  ради на 2018-2020 роки 

 

                                        І  Загальні положення 

Програма забезпечення публічності та гласності в діяльності Судилківської 

сільської  ради на 2018-2020 роки розроблена у відповідності до Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-

правових актів, що регулюють ці питання. 

                                        ІІ   Мета програми 

Метою програми є створення в громаді сприятливих умов для реалізації 

державної інформаційної політики, оперативне і повне висвітлення у засобах масової 

інформації і у мережі Інтернет інформації про діяльність Судилківської сільської  

ради, забезпечення об’єктивною інформацією населення громади. 

                                       ІІІ   Заходи програми 

1.Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради проектів 

рішень, що вносяться на розгляд сільської ради, прийнятих радою рішень, проектів 

рішень виконавчого комітету та прийнятих ним рішень, розпоряджень сільського 

голови , протоколів сесій, засідань постійних комісій,  інформаційних матеріалів про 

поточну діяльність  ради, її виконавчих органів та її апарату, депутатського корпусу 

відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

регламенту сільської  ради. 

                                                              Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки. 

2.Забезпечити удосконалення структури, дизайну, інформаційного наповнення 

веб-сайту сільської  ради з метою поліпшення доступу до інформації про діяльність 

ради. 

                                                              Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки. 

3.Здійснювати фінансування з сільського бюджету за розміщення місця у веб – 

мережі. 

                                                              Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки. 



 

4.Здійснювати висвітлення діяльності Судилківської сільської ради у 

друкованому засобі масової інформації – газеті «Шепетівський вісник». 

                                                             Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки. 

5.Передбачувати кошти в сільському бюджеті на висвітлення діяльності 

Судилківської сільської  ради у місцевих засобах масової інформації( Like-TV). 

                                                             Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки. 

6.Забезпечити підготовку інтерв`ю, прес-конференцій, брифінгів, інших заходів 

за участю керівництва, депутатів сільської ради щодо соціально-економічного, 

культурного розвитку громади. 

Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки 

7.Забезпечити розгляд запитів на публічну інформацію у чіткій відповідності із 

вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки 

8.Сприяти  проведенню передплати друкованих засобів масової інформації, які 

висвітлюють діяльність Судилківської сільської  ради. 

Виконавчий комітет сільської ради 

                                                              Щорічно:  2018-2020 роки. 

 

                                      ІV  Фінансування програми 

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок коштів сільського 

бюджету і інших джерел, не заборонених законом. 

Розрахунки орієнтовних обсягів фінансування, необхідних для виконання 

Програми, наведені у додатку. 

 

                     V  Очікувані результати виконання Програми 

 Виконання програми дасть можливість забезпечувати широку публічність і 

гласність в діяльності Судилківської сільської ради, оперативний доступ населення 

до об`єктивної інформації про її роботу. 

 

Сільський голова               Т.М.Котик 

 



                                                                                                                                                         Додаток  

                                                                                                                                                        до Програми 

 

РОЗРАХУНОК 

орієнтовних обсягів  фінансування з сільського  бюджету 

для виконання Програми 

 

 № 

 п/п 

 

                       Зміст заходів 

 

Терміни  виконання 

                        Фінансування  заходів  (тис. грн.) 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Разом 

1. Забезпечення висвітлення діяльності 

Судилківської сільської  ради у засобах 

масової інформації 

 

 

  2018-2020 роки 

20,0 20,0 20,0 60,0 

2. Оплата за розміщення місця у веб-мережі 

 

  2018-2020 роки 10,0 10,0 10,0 30,0 

3. Удосконалення дизайну, забезпечення інфор- 

маційного наповнення офіційного веб-сайту 

ради 

 

  

  2018-2020 роки 

5,0 5,0 5,0 15,0 

4. Проведення прес-конференцій, брифінгів 

 

  2018-2020 роки 5,0 5,0 5,0 15,0 

5. Передплата друкованих засобів масової 

 інформації  

 

  

  2018-2020 роки 

10,0 10,0 10,0 30,0 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                              О.П.Лабунець 



 


