                                                                                                                                                                                                                                                       
Напрями діяльності та заходи Програми 

№ з/п
Перелік заходів програми 
Строк вико‑ нання заходу 
Виконавці 
Джерела фінансування
Очікуваний результат
1
2
3
4
5
6
1
Рішенні органів місцевого самоврядування, розпорядження представників державної влади
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет
Належна реалізація державної інформаційної політики на території району;
поширення інформації,що спрямована на досягнення суспільно корисних цілей;якісне підвищення рівня комунікацій органів державної влади,органів місцевого самоврядування зі ЗМІ, удосконалення механізмів їхньої взаємодії
2
Надання інформації про бюджет та його використання
2021 рік
Районна рада
Районний бюджет

3
Надання інформації про пленарні засідання ради
2021 рік
Районна рада
Районний бюджет

4
Надання роз‘яснень стосовно рішень рад
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

5
Друк оголошень, заяв, проектів рішень різного змісту, які дають громаді розуміння про реалізацію тих чи інших проектів, офіційних документів, що підлягають оприлюдненню
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

6
Створювати та поширювати інформацію, авторські матеріали про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування роз‘яснювального характеру
2021 рік
Районна ради, райдержадміністрація
Районний  бюджет

7
Інформувати населення про нові інвестиційні проекти розбудови економіки й соціальної сфери регіону із залученням коштів вітчизняних та зарубіжних інвесторів, виконання ними інвестиційних угод, укладених із органами влади
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

8
Створення авторських матеріалів про представників громад, котрі своїм життєвим прикладом сприяють розбудові держави
2021 рік
Районна рада
Районний бюджет

9
Висвітлення роботи структурних підрозділів та служб
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

10
Підготовка спеціальних звітів про важливі події в житті району та міста
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

11
Акцентувати увагу на результатах роботи підприємств різних форм власності, підприємницьких структур, фізичних осіб підприємницької діяльності, чия діяльність сприяє наповненню бюджету різних рівнів
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

12
Виготовляти інформаційно-поліграфічну продукцію: брошури, інформаційні бюлетні, вісники, біл-борди, тощо з метою інформування населення про діяльність районної державної адміністрації та районної ради, висвітлення основних напрямків державної політики
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет

13 
Публікувати виступи депутатів, державних службовців та представників громад, які мають суспільно важливе значення для розвитку регіону
2021 рік
Районна рада, райдержадміністрація
Районний бюджет


Районна рада


200,0


Районна державна адміністрація


200,0


Всього


400,0
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