
      

Пояснювальна записка 

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради  від 24 січня 2014 

року №1204 про затвердження «Міської комплексної програми розвитку засобів 

масової інформації – редакції газети «Знам’янські вісті»у м. Знам’янці на 2014-2017 

роки.» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 24 січня 

2014 року     Знам’янска міська рада рішенням №1204  затвердила Міську комплексну 

програму розвитку засобів масової інформації на 2014-2017 роки. Програма розвитку 

засобу масової інформації  - редакції газети « Знам’янські вісті» на 2014-2017 р. (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Указів Президента України від 

09.11.2000 року № 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності 

засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні» від 

17.02.2001р. № 101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з 

питань інформування населення» від 01.08.2002 р. № 683/2002, «Про додаткові заходи 

щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».  

У зв’язку з тим, що приміщення редакції є комунальною власністю міста, 

обладнання, яким здійснюється опалення є застарілим та не відповідає сучасним вимогам 

енергозбереження, виникла необхідність проведення робіт з реконструкції. Згідно з 

розділом 5 «Перспективний розвиток матеріально – технічної бази редакції» проведення 

реконструкції системи опалення передбачено у 2014-2015 роках, але в зв’язку з 

відсутністю коштів у міському бюджеті роботи не проведено.  

2. Потреба і мета прийняття рішення: метою і завданням даного рішення є 

доведення відповідного виконання розділу 5 «Перспективний розвиток матеріально – 

технічної бази редакції» - реконструкції системи опалення у 2016 році. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: збереження у відповідному стані комунального майна міста – 

приміщення редакції газети «Знам’янські вісті», зменшення споживання енергоресурсів, 

приведення до відповідності умов праці з метою якісного виконання працівниками свої 

обов’язків, а саме задоволення попиту населення на інформацію про життєдіяльність 

міста, забезпечення права громадян на отримання достовірної та оперативної інформації 

про діяльність виконавчого комітету міської ради, явища і події життя територіальної 

громади міста, розвиток місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної 

політики. 

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міською радою.  

 

 

Головний редактор                                                   Коленченко Н.І. 

           ПРОЕКТ 
_______________  сесія Знам`янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ________ 2016  року        № 

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін  до рішення  

міської ради  від 24 січня 2014 року №1204  

про затвердження «Міської комплексної  

програми розвитку засобів масової  

інформації – редакції газети «Знам’янські вісті» 

у м. Знам’янці на 2014-2017 роки.  



 

Відповідно до Конституції України, на виконання Указів Президента України від 

09.11.2000 року №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності 

засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні», від 

17.02.2001 року №101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з 

питань інформування населення»,  від 01.08.2002 р. №683/2002 «Про додаткові заходи 

щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 В и р і ш и л а: 

1. Внести зміни  до рішення міської ради від 24 січня 2014 року №1204  у розділі 5  

«Перспективний розвиток матеріально – технічної бази редакції на 2014-2017 роки 

 виклавши пункт 5 такого змісту «Реконструкція системи опалення  2014-2016 роки». 

2. Фінансування заходів Програми буде визначено рішенням міської ради  

«Про міський бюджет». 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на редактора газети  “Знам’янські вісті” 

Коленченко Н.І. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   з питань   

бюджету та економічного розвитку міста (голова М. Терновий). 

 

 

Міський голова                                    С. Філіпенко 

 

 

 


