Програма діяльності редакції газети «Барчани»
Барської міської ради на 2018 рік
Дана програма розроблена відповідно до Статуту редакції газети
«Барчани» і направлена на покращення інформаційної діяльності, щодо роботи
Барської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ комунальної
власності територіальної громади, а також закладів освіти, культури спорту,
охорони здоров’я, правоохоронних та інших адміністративних органів і
владних структур на території міста і за його межами. Програма передбачає
заходи щодо зміцнення матеріальної бази, поліпшення фінансового стану
комунального підприємства.
Правовою основою діяльності редакції є Конституція України, Закони
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про
друковані засоби масової

інформації та пресу в Україні», Статут Барської

міської об’єднаної територіальної громади .
У 2018 році редакція широко і повно висвітлюватиме діяльність міської
ради, зокрема хід її сесій, засідань виконавчого комітету, депутатських комісій,
розповіді про заходи, які організовує і проводить міська рада чи в яких
братимуть участь посадові особи міської ради. Також газета розповідатиме про
роботу всіх комунальних підприємств і ті проблеми, які мають місце у їх
діяльності. Значну увагу редакція приділяє важливим соціальним питанням,
невирішеним проблемам у житті міської громади, зокрема благоустрою
території громади, стану доріг, довкілля, природного середовища. Важливе
місце на сторінках газети відводиться духовному відродженню людей,
вихованню підростаючого покоління, а також культурно-мистецькому та
спортивному рухові.
Редакція

намагається

тримати

тісний контакт із

державними

установами, органами районної влади і місцевого самоврядування,
надаючи площу у газеті для їхніх матеріалів.

Дана програма відповідає стратегії розвитку Барської міської ОТГ до
2020 року.
1. Мета і пріоритети розвитку у 2018 році
Головною метою діяльності редакції газети «Барчани» у 2018 році є
творення такого періодичного видання, яке б оперативно, об'єктивно,
зважено, всебічно висвітлювало життя та інтереси міської громади і
діяльність Барської міської ради та її органів. Пріоритетними у діяльності
редакції є такі напрямки:
1. Розширення кола читачів, збільшення тиражу газети;
2. Збільшення у річному кошторисі долі фінансів, зароблених редакцією
самостійно;
3. Удосконалення змісту і зовнішнього оформлення газети;
4. Забезпечення належних умов праці творчих працівників і їх оплату.
2. Шляхи розв'язання проблем, досягнення мети
№
п/п
1.

2.

З.

4.
5.

Заходи

Термін

Відповідальний

Організаційні
Складання і затвердження сесією
міської ради кошторису на 2018 рік
редакції (додаток 1 )

грудень 2017

Ткачук І.В.
Мельник Л.В.

Укладання угоди з міською радою
про висвітлення її діяльності і
фінансування редакції
Проведення передплатної кампанії

січень 2018

Ткачук І.В.

Проведення днів газети у трудових
колективах
Слухання звіту про фінансовогосподарську діяльність редакції на
сесії міської ради
Проведення творчих зустрічей із
позаштатними кореспондентами і
авторами

Мірчук С.В.
листопадгрудень 2017 Ткачук І.В.
січень-вересень
2018
згідно графіка Ткачук І.В.
серпень 2018

Ткачук І.В.

щомісячно

Мірчук С.В.
Ткачук І.В.

Інформаційні
1. Висвітлення сесії міської ради,
постійно
засідання виконкому у газеті.
2. Підготовка і випуск тематичних
раз на місяць
сторінок
3. Запровадження нових рубрик у газеті постійно
4. Висвітлення та обговорення на

Творчі працівники
Творчі працівники
Творчі працівники

протягом року Ткачук І.В.

сторінках газети роботи міської ради
і міського голови за півріччя, рік.
5. Публікації про діяльність депутатів протягом року Ткачук І.В.
Мірчук С.В.
міської ради.
6. Висвітлення діяльності комунальних протягом року Творчі працівники
підприємств міської ради.
Висвітлення діяльності приватних
протягом року
підприємств, малого і середнього
бізнесу.
8. Висвітлення новацій у діяльності
протягом року
закладів освіти, охорони здоров'я,
культури і спорту.
9. Висвітлення духовного та
протягом року
релігійного життя громади.
10. Висвітлення діяльності
протягом року
правоохоронних органів.
11. Висвітлення важливих подій
протягом року
суспільно-політичного життя
громади.
Фінансово-господарські
1.
Розробка і подання на затвердження грудень 2017
кошторису на 2018 рік (додатки)
7.

2.

3.

1.

Творчі працівники
Творчі працівники
Мірчук С.В.
Ткачук І.В.
Мірчук С.В.
Ткачук І.В.
Мірчук С.В.
Ткачук І.В.
Ткачук І.В.
Мельник Л.В.

Укладання договору з ТОВ «Регіна» січень 2018
Ткачук І.В.
ЛТД на поліграфічні послуги у 2018
році
Друк реклами, оголошень,
протягом року Ткачук І.В.
замовлення корпоративних
матеріалів
Інші
Участь у творчих конкурсах для
протягом року Творчий колектив
журналістів і видань

3. Оцінка економічного стану, підсумки діяльності редакції за 2017 р.
За 10 місяців 2017 року

редакція газети «Барчани» працювала за

програмою діяльності і кошторисами, затвердженими сесією міської ради у
грудні 2016 року. Згідно оцінки економічного стану редакції за результатами 10
місяців, роботу Редакції газети «Барчани» можна вважати задовільною.
Структура фінансових надходжень до редакції за 10 місяців 2017 року
така:


Бюджетні асигнування (міська рада) - 250,0 тис. грн.



Оголошення, реклама - 21,3 тис. грн.

Всього надходжень - 271,3 тис. грн., з власних:
Видатки редакції за 10 місяців 2017 року :
Друкарські витрати - 74,0 тис. грн.;
Заробітна плата -129,1 тис. грн.;
Нарахування та утримання із заробітної плати - 53,6 тис. грн.;
Оплата за комунальні послуги міській раді - 3,6 тис. грн.;
Обслуговування комп'ютерної техніки - 1,5 тис. грн.;
Поштово-телеграфні послуги - 2,4 тис. грн.;
Канцтовари -1,2 тис. грн.;
Податки - 2,1 тис. грн.;
Інші - 2,0 тис. грн.;
Придбання основних засобів - 0,0 тис. грн.;
Всього видатків - 269,5 тис. грн.











Тираж газети становив 500 примірників. Собівартість одного примірника
склала 9,8 грн.

Головний редактор

Ткачук І.В.

