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Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки (далі - Програма)
затверджена рішенням першого пленарного засідання третьої сесії обласної ради
сьомого скликання від 29.01.2016 (із внесеними змінами та доповненнями).
Метою Комплексної програми є розвиток інформаційного суспільства,
забезпечення співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
області з організаціями громадянського суспільства щодо виконання вимог
Конституції України, Законів України в інтересах населення, проведення
консультацій з актуальних проблем розвитку територій, підвищення
поінформованості населення області про напрямки та результати діяльності владних
структур, підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян як
важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного,
культурного розвитку регіону, успішного проведення необхідних реформ у різних
сферах життя, створення умов для розвитку в області громадянського суспільства,
реалізації
державної
інформаційної
політики,
книговидання
та
книгорозповсюдження, найбільш повного забезпечення населення області
різноплановою інформацією, соціально значущою видавничою продукцією місцевих
авторів, створення належних умов для збереженості документів Національного
архівного фонду у Державному архіві Полтавської області.
Розпорядником коштів визначено Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Обсяг коштів, які планувалося залучити на виконання заходів Програми в
2016-2020 роки, визначався в сумі 42825,8 тис. грн.
На реалізацію заходів Комплексної програми з обласного бюджету виділено
38305,44 тис.грн., фактично використано 37430,66 тис.грн
Співпраця органів влади з інститутами громадянського суспільства в області
здійснюється у різних формах: робота громадських рад при обласній та районних
державних адміністраціях, консультації з актуальних питань державного управління,
участь у роботі консультативно-дорадчих органів, залучення до розробки
нормативно-правових документів, проведення навчань, заходів з нагоди державних
свят і пам’ятних дат тощо.
Запровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій в
організації консультацій з громадськістю в процесі формування державної політики
дали змогу на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій працівниками департаменту проводити
он-лайн-семінари для посадових осіб виконавчих апаратів районних рад, виконкомів
об’єднаних територіальних громад, міськрайвиконкомів, райдержадміністрацій,
відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової
інформації, зокрема і за програмою ,,Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з громадськістю”,
розробленою Департаментом. До професійних програм та короткострокових
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семінарів включені також теми ,,Інструменти та механізми забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики та вирішенні питань
місцевого значення”; ,,Окремі аспекти інтеграції України в європейські структури”;
,,Формати проведення публічних консультацій з громадськістю”; ,,Медіа-грамотність
посадових осіб органів публічної влади”. Перевагою такої форми навчання є
охоплення значної кількості службовців області, які без відриву від роботи можуть
отримати актуальну інформацію та підвищити свій професійний рівень.
Однією з форм проведення консультацій з громадськістю є організація
,,круглих столів”, електронних консультацій, громадських слухань, вивчення
громадської думки шляхом опитування з важливих суспільних питань. За сприяння
Департаменту спільно із структурними підрозділами облдержадміністрації щороку
проводилося понад 100 консультацій з громадськістю за участю керівництва області,
структурних підрозділів ОДА та обласних служб. Системно проводяться зустрічі з
представниками громадських обʼєднань різних категорій.
Встановлено тісну співпрацю та зворотній зв’язок з громадськими
організаціями області, що опікуються ветеранами війни, учасниками АТО/ООС,
героями-чорнобильцями, героями-афганцями. Це дає реальне розуміння проблем та
сприяє адресній підтримці ветеранів та сімей загиблих. При облдержадміністрації діє
Робоча група з питань соціальної підтримки та реабілітації учасників АТО/ООС та
членів їх сімей при облдержадміністрації. За дорученням Президента України, з
метою забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та
організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, формування та реалізації
державної політики, вирішення питань місцевого значення, забезпечення захисту
законних прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих
(померлих) захисників України, осіб з інвалідністю в наслідок війни та учасників
бойових дій на території інших держав, а також членів сімей осіб, незаконно
утримуваних та зниклих безвісти на тимчасово окупованій території України,
постраждалих учасників Революції Гідності створено Консультативної ради у
справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при
облдержадміністрації.
Підтримка ініціатив суб’єктів громадянського суспільства відбувається через
сприяння реалізації суспільно-значущих проєктів громадських організацій, тобто
фінансова підтримка проектів громадських організацій – переможців щорічного
конкурсу проектів. У 2016-2020 роках на реалізацію проєктів було передбачено
кошти в сумі 1378,52 тис.грн. Реалізовано 39 проєктів громадських організацій.
Виконання регіональної Комплексної програми забезпечує отримання в
результаті всебічного моніторингу, соціологічних досліджень в області аналітичних
матеріалів, необхідних для визначення на перспективу пріоритетних питань для
спільного їх розв’язання владою та громадськістю. Вивчення громадської думки
стосовно суспільно-політичних, соціально-економічних питань розвитку області,
інформаційної сфери, окремих галузей, медіа присутності керівництва області у
місцевих та загальноукраїнських ЗМІ, аналіз виникнення суспільної напруги
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здійснюється шляхом проведення щоденних моніторингів. Для цих цілей
використовується програмне забезпечення моніторингу Інтернет-русурсів, що дає
змогу використовувати 10 робочих місць, проводити щоденний аналіз за 10
основними темами та 5 оперативно-ситуативними. Для вивчення громадської думки
також проводилися соціологічні дослідження. З цією метою кошти в сумі
497,4 тис.грн. спрямовано на проведення 3- х соціологічних досліджень громадської
думки.
У питанні забезпечення інформування громадськості з пріоритетів
інформаційної та внутрішньої політики робота Департаменту була спрямована на
дотримання принципів інформаційної відкритості та прозорості, підтримки
рівноправного діалогу з представниками громадянського суспільства, забезпечення
узгодження інтересів органів влади та громадськості у вирішенні нагальних питань.
Департаментом забезпечується новинневе та анонсове наповнення офіційного
веб-сайту облдержадміністрації. На сайті оприлюднюються інформаційні матеріали
підготовлені Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю, структурними підрозділами ОДА та територіальними підрозділами
ЦОВВ, інформації за матеріалами Урядових ресурсів.
Створено та підтримуються сторінки облдержадміністрації в соціальних
мережах (Facebook, Instagram). В середньому маємо 85 тис. читачів сайту у місяць і
понад 15 тис. підписників Facebook-сторінки ОДА. Загальне охоплення сторінки
ОДА у Facebook складає понад 16000 читачів.
Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування відбувається через регіональні телеканали та друковані засоби
масової інформації через укладені договори. А саме, забезпечується:
створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються
в області;
проведення прямих телетрансляцій;
організація систематичних (проблемних, тематичних) теле- і радіопередач та
сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової інформації;
створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність
органів державної влади роз'яснювального характеру;
запис відеоматеріалів про висвітлення діяльності органів державної влади.
Відповідно на регіональних телеканалах щороку здійснюється зйомка та
трансляція понад 150 відеоінформаційних матеріалів.
З метою поширення соціальної відеореклами разом із телеканалами
використовуються можливості вуличного телеекрану. Щодня транслюється 10-15
відеороликів різної тематики. Щороку поширюється більше 100 відеоматеріалів.
Виготовлення інформаційних матеріалів соціальної спрямованості дають змогу
реалізувати щороку понад 60 інформаційних кампаній, як загальнодержавного
значення так і за власної ініціативи департаменту та різних структурних підрозділів
облдержадміністрації. З цією метою виготовляються відповідні друковані
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інформаційні матеріалі, біг-борди зовнішньої соціальної реклами, плакаті та
листівки, інформаційні пам’ятки.
В друкованих ЗМІ забезпечується оприлюднення нормативно-правових та
регуляторних актів органів публічної влади та тематичних публікацій. Разом з тим,
регіональні друковані ЗМІ на своїх сторінках активно використовують офіційну
інформацію від ОДА, в середньому 25-30 публікацій в місяць.
Реалізація в області державної інформаційної політики відбувається також
через комунальну установу ОКІА „Новини Полтавщини”. Штат агентства складає
12 шт.од. Щодня на сайті агентства розміщується 70-80 інформаційних матеріалів.
З метою забезпечення населення області різноплановою інформаційною
продукцією, створено умови для підтримки засобам масової інформації для дітей та
юнацтва, науковим виданням, засобам масової інформації, що сприяють розвитку
мов та культур. Результатом є об’єктивне висвітлення діяльності громадських
організацій інвалідів, проблем осіб з інвалідністю (газета Полтавської обласної
організації інвалідів ВО СОІУ ,,Сила духу”), розвиток дитячої творчості (журнал
,,Діє-Слово” Полтавська літературна криничка для дітей і юнацтва”), підтримка
творчості місцевих авторів (літературно-мистецьке видання Полтавської обласної
організації Національної спілки письменників України ,,Полтавська криниця»).
Потужну підтримку надано творчості місцевих авторів та видавництвам
області. За окремими щорічними планами забезпечено випуск соціально значущих
видань, спрямованих на популяризацію та вивчення історії краю, виховання
патріотизму та утвердження української ідентичності.
За період дії Комплексної програми реалізовано 65 видавничих проектів
накладом 21245 примірників на суму 4 443 700 грн. Видання безкоштовно
передаються для поповнення бібліотечних фондів в залежності від читацького
призначення, творчим спілкам і товариствам області, видавництвам і авторам,
використовуються в презентаційних заходах.
Підтримка місцевих авторів здійснюється також через Комунальну установу –
,,Науково-редакційний підрозділ - центр по дослідженню історії Полтавщини”
Полтавської обласної ради (далі НРП-центр). Це науково-дослідний заклад, який
разом з науково-пошуковими роботами з реалізації проекту ,,Реабілітовані історією”
у співпраці з Державним архівом Полтавської області реалізовує низку краєзнавчих
видавничих проектів та наукових досліджень з історії краю.
НРП-центром видано книги, приурочені до визначних подій, ювілейних та
пам’ятних дат, які відзначалися на Полтавщині. Серед них:
,,Чорнобиль-30. Книга слави і пам'яті. Полтавська область” за редакцією О.А.
Білоуська,
,,Полтавщина. Шлях до незалежності 1985-1991.” Автори-упорядники:
О.Білоусько, Т.Пустовіт,
,,Українська революція 1917-1921. Полтавський вимір. Події. Постаті.
Документи. ” У 3-х книгах . Автори-упорядники: О.Білоусько, Т.Пустовіт;
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перша книга тритомного видавання ,,Друга світова війна. 1939–1945.
Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи. ,, У 3 кн. Автори-упорядники:
О.Білоусько, Т.Пустовіт, В.Ревегук
Продовжено реалізацію сучасної енциклопедії Полтавщини „ПОЛТАВІКА.
Полтавська Енциклопедія у 12 томах”. Видано Том 6: Освіта і наука. В 3-х книгах.
Головний редактор О.Білоусько.
Завдяки забезпеченню участі видавців області у міжнародних та
міжрегіональних книжкових виставках-ярмарках Полтавщина була гідно
представлена серед регіонів України у книговидавничій сфері. Зокрема, полтавські
видавництва були представлені на Міжнародному книжковому Форумі видавців у
Львові, Міжнародному книжковому фестивалі Book Space (м. Дніпро),
Міжнародному фестивалі ,,Запорізька книжкова толока,,, Одеському міжнародному
книжковому фестивалі ,,Зелена хвиля,,, Миколаївській книжковій толоці (Львівська
обл.), Черкаському книжковому фестивалі, Покровській книжковій толоці
(м. Чернігів).
Напрацьовано власний досвід проведення регіонального книжкового
фестивалю на Полтавщині. У 2018 році Департаментом спільно з Полтавською
обласною універсальною науковою бібліотекою імені І.П.Котляревського
започатковано Універсальну книжкову виставку-ярмарок ,,ПОШУК,,.У 2018 році
участь у ,,ПОШУКу,, взяли 30 видавництв, у 2019 році - 42 видавництва та автори із
12 областей України, а також Республіки Білорусь. Реалізовано низку різнопланових
програмних заходів, спрямованих на популяризацію українськомовної книги,
національних традиційних ремесел.
З метою популяризації видавничої продукції полтавських видавництв та
стимулювання професійного зростання фахівців поліграфічної галузі проводиться
щорічний конкурс ,,Краща книга Полтавщини,,. Участь у конкурсі щорічно беруть
близько 20 видавництв (видавничих організацій).
З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність, визнання
історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX
століття, до річниці Української революції забезпечено виготовлення
документального фільму з чотирьох серій ,,100 років українській революції.
Полтавщина,,.
До 25-ї річниці Незалежності України виготовлено цикл з 10 телепрограм
,,Нам є що захищати,,.
На замовлення Департаменту регіональними телеканалами відзнято 20
тематичних відеороликів, відеофільми ,,Соловецькі в’язні з України. Лесь Курбас.
Микола Куліш,,, про волонтерську діяльність на Полтавщині ,,Місія – волонтер! ,,.
З метою підтримки матеріально-технічної бази комунальних видавництв у
2017 році виділено 50 000 грн. Комунальному видавництву ,,Лубни» на здійснення
енергозберігаючих заходів (встановлення теплового лічильника).
За участі громадських об’єднань, представників ЗМІ проводяться урочисті
заходи до державних свят і пам’ятних дат, забезпечуються прес-тури журналістів.
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Комплексна програма у частині забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду спрямована на створення комплексних умов для
гарантованого зберігання документів, збереження оригіналів ретроспективної
інформації та зміни парадигми представлення архівної інформації споживачам. З
цією метою у 2020 році за рахунок виділених коштів було придбано сучасну
скануючи систему німецького виробництва ZEUTSCHEL із програмним
забезпеченням, що дало можливість розпочати оцифровування документів
Національного архівного фонду. За 2 місяці роботи оцифровано близько 3 тис.
документів дорадянських та генеалогічних фондів, газетних фондів до 1917 року.
За кошти програми модернізовано веб-сайт Державного архіву, де подаються
оцифровані архівні документи, науково-довідковий апарат до них, каталоги та
покажчики для того, аби користувачі мали можливість віддаленого доступу до
архівної інформації.
Виконання заходів Обласної програми сприяло:
- всебічному висвітленню у засобах масової інформації діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- розвитку громадянського суспільства;
- розвитку інформаційної сфери та медійної інфраструктури Полтавщини;
- забезпеченню права громадян з особливими потребами на отримання
інформації;
- розвитку видавничо-поліграфічної галузі та книговидання;
- виданню суспільно важливих творів місцевих авторів;
- зміцненню гуманітарної ролі книги і читання, популяризації книжкової
продукції Полтавщини;
- поповненню бібліотечних фондів книгами полтавських авторів;
- стимулюванню книговидавничої та виставкової діяльності;
- реалізації краєзнавчих видавничих проектів та наукових досліджень з
історії краю;
- підвищенню престижності та визнання суспільної значимості праці
журналістів, письменників;
- створенню умов для збереженості документів Національного архівного
фонду.

Директор Департаменту
інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

В.ПИЛИПЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення „Про виконання Комплексної програми комунікацій
влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській
області на 2016 – 2020 роки”
Розробник проєкту рішення: Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації.
Проєкт рішення є актом індивідуальної дії.
Мета: реалізація повноважень обласної ради щодо заслуховування звітів про їх
виконання та оцінку їх ефективності.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Підставою для розроблення проєкту рішення обласної ради „Про
виконання Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 – 2020 роки” є
рішення першого пленарного засідання третьої сесії обласної ради сьомого
скликання від 29.01.2016 № 31 (із внесеними змінами та доповненнями).
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення обумовлено необхідністю виконання вимог Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні” в частині надання звіту про
виконання програм.
3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення містить звіт про реалізацію заходів Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери
в Полтавській області на 2016 – 2020 роки за 5 років.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення підготовлено відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Виконання рішення не потребуватиме витрат з обласного бюджету.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
Не потребує з’ясування позицій зацікавлених осіб.
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7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні ризики вчинення корупційних правопорушень
та правопорушень, пов’язаних з корупцією.
9. Прогноз результатів та впливу
Звіт про виконання Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016
– 2020 роки за 5 років дозволить оцінити ефективність реалізації її заходів,
спрямованих на розвиток інформаційного суспільства, забезпечення співпраці
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області з
організаціями громадянського суспільства щодо виконання вимог Конституції
України, Законів України в інтересах населення, проведення консультацій з
актуальних проблем розвитку територій, підвищення поінформованості
населення області про напрямки та результати діяльності владних структур,
підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян як
важливих чинників
вирішення
питань економічного,
соціального,
гуманітарного, культурного розвитку регіону, реалізації державної
інформаційної політики у сферах книговидання та книгорозповсюдження,
найбільш повного забезпечення населення області різноплановою інформацією,
соціально значущою видавничою продукцією місцевих авторів, створення
належних умов для збереженості документів Національного архівного фонду у
Державному архіві Полтавської області.

Директор Департаменту
інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

В.ПИЛИПЕНКО

