
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 16 грудня 2010 року № 60
м. Ужгород

Про Програму підтримки засобів
масової інформації, видання творів
закарпатських авторів та розвитку
інформаційної галузі на 2011 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», Указів Президента України від 9 листопада 2000
року №1217/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки
національного книговидання і книго розповсюдження», від 9 грудня 2000 року
№ 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів
масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні» обласна
рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму підтримки засобів масової інформації, видання
творів закарпатських авторів та розвитку інформаційної галузі на 2011 рік (далі
– Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід
реалізації Програми до 25 січня 2012 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради
з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної
культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики
(Брензович В. І.).

Голова ради І. Балога



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 16 грудня 2010 року №60

ПРОГРАМА
підтримки засобів  масової інформації, видання творів

закарпатських авторів та  розвитку інформаційної галузі на 2011 рік

1. Загальні положення
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», Законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації», Указів Президента України від 9 листопада 2000
року №1217/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки
національного книговидання і книго розповсюдження», від 9 грудня 2000 року
№ 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів
масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні»
передбачається надавати фінансову допомогу:

засобам масової інформації, засновниками яких є обласна державна
адміністрація, обласна рада, управління інформації та зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації;

на видання творів закарпатських авторів;
на заходи, пов’язані з проведенням книжкових та фотовиставок,

конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, прес-турів, фестивалів,
соціологічних та наукових досліджень, а також моніторинг засобів масової
інформації, проведення конкурсів серед засобів масової інформації на кращі
публікації, теле- та радіопрограми, відзначення ювілеїв газет, радіо і
телебачення, професійних свят журналістів, працівників видавництв,
поліграфії, радіо і телебачення;

на висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в друкованих та електронних засобах масової інформації;

для нагородження лауреатів обласної премії ім. Михайла Бабидорича та
Василя Ґренджі-Донського у галузі журналістики;

для відзначення кращих журналістів,  працівників видавництв, поліграфії,
радіо і телебачення;

на інформаційну підтримку засобів масової інформації;
громадським організаціям.

2. Мета Програми:
утвердження свободи слова;
розбудова якісного інформаційного простору;



2

створення належних умов для висвітлення в засобах масової інформації
соціально-економічного життя області, діяльності органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій,
культурного і спортивного життя області;

здійснення заходів, пов’язаних з проведенням книжкових та
фотовиставок, конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів, прес-турів,
фестивалів, соціологічних та наукових досліджень, моніторингу засобів масової
інформації, проведення конкурсів серед засобів масової інформації на кращі
публікації, відзначення ювілеїв газет, радіо і телебачення, професійних свят
журналістів, працівників видавництв, поліграфії, радіо і телебачення;

публікації в друкованих ЗМІ;
теле- та радіопередачі;
пропаганда української книги та популяризація творів закарпатських

авторів;
поповнення книжкового фонду бібліотек області вітчизняною літературою;
надання фінансової допомоги обласній організації Національної спілки

журналістів України.

3. Фінансова підтримка
Фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету

передбачається надавати газетам, засновниками та співзасновниками яких є
обласна державна адміністрація, обласна рада, управління інформації та
зв’язків із громадськістю облдержадміністрації.

За рахунок бюджетних коштів передбачається фінансування видання книг
закарпатських авторів, що пройшли відбір і рекомендовані до друку
експертною радою, заходів, пов’язаних з проведенням конференцій, засідань за
круглим столом, брифінгів, прес-турів, фестивалів, соціологічних та наукових
досліджень, моніторингу засобів масової інформації, конкурсів серед засобів
масової інформації на кращі публікації, відзначення ювілеїв газет, радіо і
телебачення, професійних свят журналістів, працівників видавництв,
поліграфії, радіо і телебачення, заходів щодо пропаганди української книги та
популяризації творів закарпатських авторів, публікацій у друкованих засобах
масової інформації, виступів на радіо та телебаченні, створення інформаційних
матеріалів.

Кошти спрямовуватимуться для нагородження лауреатів обласної премії
у галузі журналістики імені Михайла Бабидорича та Василя Ґренджі-Донського,
проведення заходів з відзначення професійних свят журналістів та
книговидавців, інших важливих акцій.

Фінансову допомогу передбачається також надавати обласній організації
Національної спілки журналістів України.

Кошторис надання фінансової допомоги на 2011 рік додається.



Додаток
до Програми

КОШТОРИС
надання фінансової допомоги на 2011 рік

№
з/п

Найменування  заходів Сума
(тис. грн)

1. Редакціям газет, засновниками яких є органи
виконавчої влади та місцевого самоврядування 200,00

2.
Друкованим засобам масової інформації для

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування

60,00

3. Для висвітлення діяльності органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування телебаченням і

радіомовленням

250,00

4.

Проведення заходів: книжкових та фотовиставок,
конференцій, засідань за круглим столом, брифінгів,
прес-турів, фестивалів, соціологічних і наукових
досліджень, моніторингу засобів масової інформації,
конкурсів серед засобів масової інформації на кращі
публікації; лауреатам обласних премій імені
Михайла Бабидорича та Василя Ґренджі-Донського в
галузі журналістики; до ювілеїв газет, радіо і
телебачення, професійних свят журналістів,
працівників видавництв, поліграфії, радіо і
телебачення;  інформаційні матеріали

130,00

5. Для видання книг закарпатських авторів, заходи
щодо пропаганди української книги 700,00

6. Для видання русинського словника Юрія Чорі 100,00

7. Обласній організації Національної спілки
журналістів України 10,00

УСЬОГО: 1 450,00

Заступник  голови ради А. Сербайло


