Голові районної ради
Кішінському В.І.
Інформація про виконання Програми розвитку
та підтримки районної газети «Колос» на 2015-2019 рр.
Програму розвитку та підтримки районної газети «Колос» на 2015-2019 рр. (далі —
Програма) прийнято рішенням 34 сесії районної ради 6 скликання. Програма може
претендувати на найменшу за розміром, але не менш важливою від інших, адже спрямована на підтримку газети, а значить державної інформаційної політики.
Якщо говорити про 2018 рік, то Програмою передбачене ресурсне забезпечення в
сумі 245 тис. грн., зокрема:
видавничі послуги — 160 тис. грн.;
оренда приміщення та оплата компослуг — 15 тис. грн.;
перехід на повнокольоровий випуск газети й збільшення сторінок — 50 тис. грн.;
оновлення матеріальної бази — 20 тис. грн.
Фактично на сьогодні виконано частково перший пункт: виділено кошти в сумі 100
тис. грн. (2015 р. — 165 тис. грн., 2016 р. — 215 тис. грн., 2017 р. — 175 тис. грн.).
Матеріальна база не оновлювалась.
Змінили (як і передбачала Програма) формат газети і день виходу (хоча останнє більше пов’язано з тим, що пошта збільшує ціну за доставку газети. Протягом 2018 року —
два рази).
Продовжуємо й надалі застосовувати диференційовану передплатну ціну.
Одним з пунктів Програми є практика укладання угод між редакцією і юридичними
особами, що бажають розмістити інформацію на сторінках «районки». Досвід такої
співпраці маємо з сільськими, селищною радами, ГУ Держпродспоживслужба в Полтавській області, ПАТ «Полтаваобленерго» та ін.
Підписано договір на висвітлення діяльності районної ради. Але сторінка «Вісник районної ради», яка отримала схвальні відгуки, вийшла лише в 7 номерах.
Вдячні депутатському корпусу районної ради за підтримку й сподіваємось, що районна рада укладе в 2019 році договір з районною газетою «Колос» на висвітлення роботи — як це передбачено законодавством. Ми не змінюємо назви, мети і залишаємось
відкритими до співпраці з усіма суб’єктами господарювання та населенням.
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