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На №113 від 01.03.2016 Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 01.03.2016 №113 
«Про Програму забезпечення поінформованості населення та сприяння 
розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки» 
повідомляємо.

З метою вироблення ефективної державотворчої інформаційної політики 
на Рівненщині діє Програма забезпечення поінформованості населення та 
сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016 -  2020 
роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.02.2016 
№45 та затверджена рішенням сесії обласної ради від 11.03.2016 № 113, із 
внесеними змінами (розпорядження «Про зміни до Програми забезпечення 
поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору 
Рівненської області на 2016-2020 роки» від 07.08.2017 №425; розпорядження 
«Про зміни до Програми забезпечення поінформованості населення та 
сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016 -  2020 
роки» від 22.06.2018 № 420, рішення сесії «Про внесення змін до Програми 
забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку 
інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки» від 
27.07.2018 № 1008).

Виконавцем зазначеної програми є управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, що координує співпрацю 
органів виконавчої влади із ЗМІ щодо розповсюдження суспільно важливої 
інформації. Також управління здійснює функції інформаційного супроводу 
ключових напрямків внутрішньої та зовнішньої політики держави, 
впровадження реформ у різних галузях, позиції центральних органів влади 
щодо актуальних процесів у політичній, соціальній та економічних сферах.

В обласному бюджеті на 2020 рік затверджені видатки на реалізацію 
заходів зазначеної програми в сумі 721,0 тис. грн, в тому числі 
облдержадміністрації -  462,0 тис. грн.

З метою інформування громадськості про діяльність органів влади з 
актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя
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країни та регіону у програмі на 2020 рік передбачалося 5,0 тис. грн для 
проведення пресконференцій, брифінгів, зустрічей, інших заходів за участю 
керівництва облдержадміністрації, її структурних підрозділів, територіальних 
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Виїзні престури організовуються для місцевих та загальноукраїнських ЗМІ 
об’єктами Рівненщини з метою ознайомлення журналістів з діяльністю органів 
влади у вирішенні актуальних питань життєзабезпечення області, а в 
подальшому через ЗМІ і для інформування широкої громадськості, а також з 
метою формування позитивного іміджу Рівненщини. У 2020 році на зазначені 
заходи у програмі було передбачено 37 тис. грн. Управлінням організовано 
престури для ознайомлення з будівництвом/реконструкцією закладів соціальної 
сфери та доріг, введення їх в експлуатацію.

Також у рамках реалізації програми в цьому році забезпечено виробництво 
інформаційного теле- і радіопродукту про діяльність органів влади, на що 
передбачалося 190 тис. грн. Упродовж цього року укладалися договори про 
надання інформаційних послуг із ТОВ «Телерадіокомпанія Рівне 1», ТОВ 
«Телерадіокомпанія «Сфера-ТВ», ПРаТ «Радіотрек».

З метою інформування громадян області про діяльність органів виконавчої 
влади щодо актуальних питань соціально-економічного та суспільно- 
політичного життя країни та регіону у друкованих ЗМІ розміщувалися 
інформаційні матеріали, на що в програмі було передбачено 120,0 тис. грн. . 
Управлінням укладалися договори про надання інформаційних послуг з 
обласними друкованими ЗМІ та реформованими газетами. •

У рамках програми у 2020 році забезпечувалося виготовлення зовнішньої 
соціальної реклами щодо пріоритетів державної політики (передбачено 100,0 
тис. грн).

Управлінням здійснюється систематичний моніторинг інформаційного 
простору області щодо висвітлення пріоритетних питань державної політики. 
На передплату (придбання) періодичних видань у 2020 році в програмі 
передбачалося 10,0 тис. грн. Упродовж цього року передплачено 57 комплектів 
друкованих засобів масової інформації.

Облдержадміністрація всебічно організаційно сприяє представникам 
місцевих і всеукраїнських засобів масової інформації у виконанні своїх 
професійних обов’язків. Зокрема, з метою налагодження взаємодії із 
представниками ЗМІ забезпечується участь журналістів в усіх заходах, що 
проводяться обласною державною адміністрацією: засіданнях колегії ОДА, 
круглих столах, нарадах і семінарах, престурах, тощо. Для представників мас- 
медіа оперативно надаються пресанонси, пресрелізи, фото- та відеоматеріали.

Заступник голови адміністрації \  Сергій ГЕМБЕРГ
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