Інформація
Про виконання у 1-у півріччі 2017 року
Комплексної програми комунікацій влади
з громадськістю та розвитку інформаційної сфери
в Полтавській області на 2016-2020 роки
Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки (далі - Програма)
затверджена рішенням першого засідання третьої сесії обласної ради сьомого
скликання від 29.01.2016 (зі змінами, внесеними рішеннями першого
пленарного засідання сьомої сесії від 29.04.2016 та першого пленарного
засідання дев’ятої сесії від 26.07.2016). Рішенням 12-ї сесії від 23 грудня 2016 р.
внесено зміни до Програми та її дію продовжено до 2020 року.
Розпорядником коштів визначено Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Обсяг коштів, які планувалося залучити на виконання заходів Програми в
2017 році, визначався в сумі 8 млн. 475 тис.грн.
На реалізацію заходів Програми з обласного бюджету виділено 5 млн
526,2 тис.грн., освоєно в сумі 2 млн 567,16 тис.грн., не використано 2 млн.
959,04 тис.грн.
На виконання п. 1.1.1 Програми «Проведення консультацій з
громадськістю щодо найважливіших питань розвитку області, забезпечення
участі представників громадськості у заходах з вирішення актуальних питань
життєдіяльності області» кошти не закладалися і не виділялися, проте
проведено 120 консультацій з громадськістю.
На виконання п 1.1.2. «Вивчення громадської думки щодо суспільно
політичних, соціально економічних питань розвитку області, інформаційної
сфери, окремих галузей» із запланованих 199 тис. грн.. виділено 100 тис. грн.,
які не освоєно.
На виконання п. 1.2.1. «Сприяння реалізації суспільно-значущих проектів
громадських організацій на території області» проведено конкурс проектів, де
відібрано до виконання 6 проектів, проте кошти виділені лише останньою
сесією 14 липня.
На виконання п. 1.2.2. «Матеріально-технічне забезпечення діяльності
Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації та
Громадської ради при Полтавській обласній раді. Моніторинг стану розвитку
громадянського суспільства в області» із запланованих 100 тис. грн.. виділено
40 тис. грн.. і використано 32,87 тис. грн. на транспортні послуги (19,84 тис.
грн.),
заправка та ремонт картріджів (3,9 тис. грн.) та закупівлю
паперу та канцтоварів (9,13 тис. грн.)
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За п. 1.2.3. «Сприяння в області діяльності громадським організаціям,
спілкам та об'єднанням у проведенні ними святкових, презентаційних та
фахових заходів. Забезпечення участі делегацій представників органів влади та
громадськості у всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних заходах» із
запланованих 80 тис. грн.. і фактично виділених 10 тис. грн.. використано на
закупівлю квіткової продукції для відзначення державних свят та пам’ятних
днів 7,7 тис. грн..
За пунктом 1.2.4. «Організація та проведення обласного форуму
волонтерів, форумів громадськості» заплановано виділення коштів у сумі 65
тис. грн.., проте питання виділення коштів на сесію обласної ради не
виносилося.
За пунктом 1.2.5. «Створення меморіального сайту з увічнення пам’яті
учасників антитерористичної операції» заплановано виділення коштів у сумі 25
тис. грн., проте питання виділення коштів на сесію обласної ради не
виносилося.
На виконання пункту 1.3.1. «Проведення навчань, тренінгів, семінарів,
конференцій та „круглих столів" з актуальних питань розвитку громадянського
суспільства та інформаційної сфери, впровадження нових сучасних
комунікаційних технологій для державних службовців, представників
громадських об'єднань та ЗМІ» підготовлено неповний пакет документів для
укладення договору на суму 100 тис. грн.. з ГО «Команда небійдужих».
За пунктом 2.1.1. «Інформування населення щодо виконання місцевих
програм соціально-економічного, культурного та гуманітарного розвитку
регіону. Інформаційний супровід виконання завдань державних та обласних
програм, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами. Заходи із
запобігання інформаційній агресії та контрпропаганди» з запланованих і
виділених 465 тис. грн. витрачено 241,68 тис. грн. (86,88 тис. грн. –
виготовлення та розповсюдження біл-бордів, плакатів; 4,8 тис. грн.. - хостинг
сайту Департаменту; 5,71 тис. грн.. - виготовлення та трансляція телепередачі
(ТОВ "ТРК"ІРТ-Полтава"), 11,43 тис. грн.. - виготовлення та трансляція
телепередачі (ТОВ "Стідія "Місто"); 70,0 тис. грн.. - друкована продукція; 60,0
тис. грн.. – виготовлення документального фільму "Соловецькі в’язні..."Філія
ПАТ "НСТУ"ПРД"Лтава"; 2,86 тис. грн.. – виготовлення та трансляція
відеороликів (ТОВ "ТРК"ІРТ-Полтава").
За пунктом 2.1.2. «Участь у підготовці та проведенні обласних масових
заходів до визначних подій, ювілейних і пам’ятних дат» кошти, заплановано
виділення коштів у сумі 438 тис. грн., проте питання виділення коштів на сесію
обласної ради не виносилося.
На виконання пункту 2.1.3. «Забезпечення оприлюднення матеріалів
сесій, депутатських комісій обласної ради, нормативно-правових та
регуляторних актів облдержадміністрації у газеті, визначеній розпорядженням
голови облдержадміністрації» із запланованих 300 тис. грн.. і виділених 199
тис. грн.. використано 76,51 тис. грн.. на оприлюднення матеріалів сесій
обласної ради.
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Для забезпечення сприяння діяльності засобів масової інформації за
пунктом 2.2.1» Забезпечення щорічних видатків в обласному бюджеті на
фінансову підтримку суспільно значущих засобів масової інформації» виділено
50 тис. грн.. і витрачено 40 тис. грн. для видання газети для інвалідів „Сила
духу”; 70 тис. грн. - на видання журналу „Діє-Слово”. Полтавська літературна
криничка для дітей і юнацтва”.
На видання бюлетеню обласної влади закладалися кошти у сумі 100 тис.
грн.., проте питання виділення коштів на сесію обласної ради не виносилося.
Для забезпечення діяльності ОКІА „Новини Полтавщини” (п. 2.2.2
Програми) із запланованих та виділених 714 тис. грн.. витрачено 338,88 тис.
грн.
На висвітлення у місцевих газетах, агентствах, аудіовізуальних та інших
ЗМІ, які мають значні тиражі та сфери розповсюдження інформації про
діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (п.
2.2.3 Програми) із запланованих і виділених 1 млн. 950 тис. грн.. витрачено
241,74 тис. грн..
За пунктом 2.2.4. «Забезпечення проведення тематичних журналістських
конкурсів» заплановано виділення коштів у сумі 20 тис. грн., проте питання
виділення коштів на сесію обласної ради не виносилося.
З 1 млн. 602 тис. грн.., запланованих на розвиток книговидання та книго
розповсюдження, було виділено 586 тис. грн., з яких 295,58 тис. грн..
витрачено на забезпечення діяльності Науково-редакційного підрозділу –
центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради.
Заплановані за пунктом 2.4.2 Програми заплановано виділення коштів у
сумі 50 тис. грн.. на поповнення статутного фонду „Лубни", проте питання
виділення коштів на сесію обласної ради не виносилося.
Заплановані і виділені 20 тис. грн. для забезпечення доставки сигналу
цифрового ефірного телебачення до станцій цифрового мовлення та трансляції
аналогового телебачення і радіомовлення за пунктом 2.5.1 Програми не
використано,
планується
їхній
перерозподіл
для
використання
телерадіоорганізацією на інші потреби.
На організацію забезпечення належних умов зберігання документів
Національного архівного фонду із запланованих 1 млн. 887 тис. грн.. виділено
та витрачено 1 млн. 222,2 тис. грн.
___________________________________________________________________

