
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

                                                                                     20.12.2017 №48 

 

Міська цільова програма підтримки засобу масової інформації 

місцевого значення - КП «Редакція газети «Запорозька Сiч» 

 

1. Мета програми 

 

З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає 

необхідність своєчасного отримання населенням інформації щодо Законів 

України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування тому головною метою програми є: 

- своєчасне доведення до населення через газету інформації щодо 

Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- забезпечення прозорості, відкритості та всебічного інформування щодо 

діяльності органів місцевого самоврядування у соціальній, економічній, 

правовій, екологічній та інших важливих сферах життя; 

- створення належних умов для розвитку взаємодії засобів масової 

інформації та органів місцевої влади та підвищення рівня довіри до них.  

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про 

друковані засоби масової інформації в Україні», «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

Газету «Запорозька Січ» засновано Запорізькою міською радою 

16.08.1990 р.  

Діяльність газети спрямована на 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. 

Газета «Запорозька Січ» відображає політичні, економічні і соціальні 

процеси у місті та є єдиним комунальним друкованим засобом масової 

інформації у місті. Газета дає можливість громадянам звертатися з різних 

питань, заявити про проблеми. Після вивчення питань і публікацій нерідко 

вдається підняти суспільний резонанс і залучити відповідні служби міста до 

вирішення проблем.  

 Особливу увагу видання приділяє питанням патріотичного 

виховання. В регулярній рубриці «Патріот» публікуються авторські 

матеріали про бійців АТО і волонтерах. Чималий інтерес читачів викликають 

історії життя як відомих земляків, так і простих городян у рубриці 
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«Запоріжжя і запорожці». Видання розкриває досягнення багатьох діячів 

культури і мистецтв, спортсменів та інших видатних запоріжців. У рубриці 

«Журналіст змінює професію» зсередини розкриваються аспекти 

найрізноманітніших професій запорожців. У рубриці «Сильні духом» 

постійно подаються матеріали про інвалідів, паралімпійці - що в значній мірі 

сприяє вихованню в суспільстві традицій толерантності до таких людей. 

Крім штатних співробітників матеріали готують провідні експерти 

регіону в різних сферах: медики, педагоги, історики, політологи та соціологи, 

діячі культури і спорту. Завдяки цьому на сторінках видання публікуються 

ексклюзивні матеріали на самі різні теми. Окремої уваги заслуговують 

рубрики про історію міста. 

 Традиційно популярністю читачів користуються круглі столи і прямі 

лінії, в ході яких жителі можуть задати питання керівникам міста, 

департаментів та управлінь, комунальних підприємств, лікарям і педагогам, 

тренерам і спортсменам, працівникам культури, а також депутатам різних 

рівнів, представникам різних політичних сил. 

 Газета постійно здійснює активну громадську діяльність, будучи 

інформаційним партнером багатьох масштабних заходів, що проводяться в 

Запоріжжі. 

Підприємство єдине в місті оприлюднює обов’язкові для друку офіційні 

матеріали (рішення міської ради та виконавчого комітету міської ради, 

розпорядження міського голови, проекти регуляторних актів, звіти про 

виконання бюджету міста, оголошення про проведення конкурсів тощо). 

Набір і верстка газети здійснюється редакцією газети власними силами. 

Через те, що газета друкує дуже великий обсяг офіційних матеріалів, вона не 

може отримувати такі ж прибутки від продажу газетних площ, як комерційні 

видання. Останнім часом обсяги офіційних матеріалів істотно збільшилися, 

що тягне за собою збільшення обсягу видання. 

 

3. Завдання і заходи 

 

Основним завданням програми є надання фінансової підтримки КП 

«Редакція газети «Запорозька Січ» для оплати друкарських послуг та інших 

видатків. Завдання та заходи міської цільової програми наведені в додатку 1. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється за рахунок 

коштів підприємства та коштів бюджету міста, передбачених на надання 

фінансової підтримки КП «Редакція газети «Запорозька Січ». 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

 

Здійснення заходів, передбачених програмою, дає можливість: 

- забезпечити своєчасний випуск газети;  

- поліпшити її поліграфічне оформлення;  
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- задовольнити інформаційні потреби громади; 

- 100 %  забезпечити інформування населення про життя міста, 

вирішення актуальних для Запоріжжя проблем, оприлюднення офіційних 

матеріалів. Забезпечення гарантованого права доступу до інформації про 

події та явища в галузі політики, економіки, культури, освіти, охорони 

здоров’я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах. 

Протягом року планується не менше 200 газетних полос присвятити 

інформуванню населення про життя міста, вирішення актуальних для 

Запоріжжя проблем Запорізькою міською радою, її виконавчим комітетом, 

міським головою. Ця кількість включає в себе як офіційні матеріали (рішення 

Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського 

голови, проекти рішень, об’яви про конкурси та інше), так і виступи й 

інтерв’ю депутатів, посадових осіб міської ради, репортажі й інші 

інформаційні матеріали кореспондентів газети «Запорозька Січ».  

                                                     

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради та одержувач бюджетних 

коштів КП «Редакція газети «Запорозька Січ»: 

- забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних показників; 

- проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та 

заходів програми цільового використання коштів і готує щорічні та вразі 

потреби проміжні звіти про хід виконання програми. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                Р.О. Пидорич      


