
    

 

                                           

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунальної установи – редакції міськрайонного  

радіомовлення «Радіо – Лубни» на 2021 рік 

 

 Розглянувши Програму фінансової підтримки комунальної установи – 

редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» на 2021 рік, подану КУ 

РМР «Радіо-Лубни», відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про 

телебачення і радіомовлення», керуючись ст. 91 Бюджетного Кодексу 

України, з метою удосконалення системного підходу щодо інформаційного 

забезпечення населення,  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунальної установи – 

редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни» на 2021 рік 

(додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету лубенської міської ради 

(начальник Романенко Т.О.) передбачити кошти для реалізації програми. 

3.  Організацію виконання рішення покласти на головного розпорядника 

коштів - виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області та в.о. головного редактора КУ РМР «Радіо-Лубни» 

Пожара В.І. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Білокінь Ю.М. та постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету та фінансів. 

 

 

Лубенський міський голова       Олександр ГРИЦАЄНКО 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення міської ради 

 «Про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи-

редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо-Лубни на 2021 рік» 

 

 

  Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про 

телебачення та радіомовлення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

рекламу», Бюджетного Кодексу України, Статуту Комунальної установи-

редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо - Лубни» (далі КУРМР «Радіо - 

Лубни»). 

 КУРМР «Радіо - Лубни», діє на підставі Статуту і має за мету висвітлення 

діяльності органів місцевого самоврядування у м. Лубни, поширення інформації про 

роботу міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про інформацію» Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації 

та соціальний захист журналістів». Забезпечення свободи слова у засобах масової 

інформації та рівного доступу до ЗМІ громадян, політичних об'єднань, в цілому 

громади міста, що є дуже важливим чинником для розвитку громадянського 

суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та 

поширення об'єктивної інформації є основою діяльності міського радіомовлення.  

Реалізація основних заходів, передбачених програмою, забезпечить координацію 

дій політичних об'єднань, громадських організацій, закладів освіти, культури, 

медицини, соціальної сфери органами місцевого самоврядування. 

Ця Програма необхідна для стабільного функціонування КУРМР «Радіо - 

Лубни», поліпшення його матеріально-технічної бази та створення належних умов 

для якіснішого випуску радіопередач, у тому числі в новому форматі. 

 

 

Начальник відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю    Віта КОВАЛЕНКО 

 

 



Додаток 

до рішення  

Лубенської міської ради 

від 18 лютого 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фінансової підтримки 

 Комунальної установи-редакції міськрайонного 

 радіомовлення «Радіо - Лубни» 

на 2021 рік 



                                                                                     Додаток 

до рішення  

Лубенської міської ради 

від 18 лютого 2021 року 

 

Програма фінансової підтримки 

 Комунальної установи-редакції міськрайонного 

 радіомовлення «Радіо - Лубни» 

на 2021 рік 

1 Ініціатор розроблення Програми Комунальна установа-редакція 

міськрайонного радіомовлення 

«Радіо - Лубни» 

2 Розробник Програми Комунальна установа-редакція 

міськрайонного радіомовлення 

«Радіо - Лубни» 

3 Відповідальний виконавець Комунальна установа-редакція 

міськрайонного радіомовлення 

«Радіо - Лубни» 

4 Термін реалізації Програми 2021 рік 

5 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

6 Очікуваний обсяг фінансування 

Програми 

Обсяг фінансування Програми 

визначається в межах наявного 

фінансового ресурсу бюджету 

Лубенської міської територіальної 

громади, надходжень з інших 

джерел, не заборонених чинним 

законодавством 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації Програми 

200000,00 грн. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів», «Про телебачення та радіомовлення», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про рекламу», Бюджетного Кодексу України, 

Статуту Комунальної установи-редакції міськрайонного радіомовлення «Радіо - 

Лубни» (далі КУРМР «Радіо - Лубни»). 

1.2. КУРМР «Радіо - Лубни», засновником якої є міська та районна рада, діє на 

підставі Статуту і має за мету висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування у  Лубенській територіальній громаді, поширення інформації про 

роботу міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про інформацію» Закону України «Про телебачення і 



радіомовлення», Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації 

та соціальний захист журналістів». Забезпечення свободи слова у засобах масової 

інформації та рівного доступу до ЗМІ громадян, політичних об'єднань, в цілому 

громади міста, що є дуже важливим чинником для розвитку громадянського 

суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та 

поширення об'єктивної інформації є основою діяльності міського радіомовлення. 

Характерною ознакою програми є консолідація усіх зацікавлених сторін для 

розв'язання соціальних потреб громади, всебічне і достовірне подання різних точок 

зору, обмін інформацією між владою та громадою. 

Реалізація основних заходів, передбачених програмою, забезпечить координацію 

дій політичних об'єднань, громадських організацій, закладів освіти, культури, 

медицини, соціальної сфери органами місцевого самоврядування. 

1.3. З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку 

КУРМР «Радіо - Лубни»  шляхом надання субсидій та поточних трансфертів. 

Ця Програма необхідна для стабільного функціонування КУРМР «Радіо - 

Лубни», поліпшення його матеріально-технічної бази та створення належних умов 

для якіснішого випуску радіопередач, у тому числі в новому форматі. 
 

2. Мета Програми 
 

 Метою Програми є : 

          - створення у Лубенській територіальній громаді умов для всебічного 

висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, соціального, 

спортивного життя  шляхом випуску  передач радіомовлення; 

 - сприяння розвитку демократичного громадянського суспільства, дієвої  

співпраці громади та органів місцевого самоврядування;  

- забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування у соціальній, економічній, правовій, екологічній, 

культурній та інших важливих сферах життя; 

- створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб громадян, 

юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для 

реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів; 

 - забезпечення стабільної роботи КУРМР «Радіо - Лубни» відповідно до 

його функціонального призначення; 

- забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв; 

 - проведення інших витрат, що стосуються діяльності; 

- технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного радіомовлення, 

Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення; 

 - проведення витрат на вдосконалення матеріально-технічної бази. 
 

3. Завдання Програми 
 

 Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання 

таких основних завдань: підтримка КУРМР «Радіо - Лубни» та вдосконалення 

його матеріально-технічної бази за рахунок надання поточних трансфертів 

(оплата послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, ліцензійний збір, сплата за авторські і 

суміжні права та інше). 



 

4. Заходи виконання Програми 

 

№ Захід Виконавці 
Термін 

виконання 

1 

Вихід в ефір міського 

малопотужного 

FM- радіомовлення згідно з 

ліцензією на мовлення  

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 

Систематично 

2 рази на день 

2 

 Інформування радіослухачів про 

важливі рішення Лубенської 

міської ради та її виконавчого 

комітету 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Постійно 

3 

Оприлюднення звітів міського 

голови, депутатів Лубенської 

міської ради 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 

За 

необхідності 

4 

Підготовка та оприлюднення 

матеріалів про роботу міської 

ради та її виконавчого комітету  

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Постійно 

5 

Підготовка та забезпечення 

випуску радіопередачі «Влада і 

громада» 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 

Не рідше, ніж 

раз на квартал 

6 

Підготовка та оприлюднення 

матеріалів про роботу 

підприємств громади, приватних 

підприємців, установ та закладів 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Періодично 

7 

Висвітлення у радіоефірі 

найважливіших політичних, 

економічних, соціальних та 

культурних подій, що 

відбуваються у Лубенській 

територіальній громаді 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Постійно 

8 

З метою інформування населення 

про участь лубенців  у захисті 

території України та сприянню 

патріотичним настроям 

населення, продовжити ведення 

тематичних рубрики «На захисті 

Вітчизни» 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Періодично 



9 

Залучення галузевих фахівців для 

підготовки матеріалів 

традиційних рубрик «Поліція 

інформує», «Правопорядок», 

«Податкова інформує», 

«Здоров’я», «Управління 

соціального захисту населення 

інформує»; «Цивільний захист», 

«Ми і наші діти», «Поради 

психолога», «Спорт», тощо 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Постійно 

10 

Для організації тісного 

зворотного зв’язку редакції, 

міської влади, громадян міста 

продовжити практику ведення 

тематичних рубрик «Запитання – 

відповіді», «Листи до редакції», 

«Маю думку» 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Постійно 

11 

Продовження  ведення 

тематичної рубрики «Творчість 

земляків» 

КУРМР «Радіо - 

Лубни» 
Постійно 

 

5. Обсяги і джерела фінансування Програми 

Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів, 

виділених в установленому порядку з  бюджету Лубенської міської 

територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. Фінансова підтримка надається виключно в межах 

бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про бюджет 

Лубенської територіальної громади на відповідний рік за цією Програмою.  

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання Програми є 

виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, відповідальним виконавцем – КУРМР «Радіо - Лубни».  

 

        6. Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті виконання Програми очікується: 

6.1. Задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів 

місцевого самоврядування для реалізації ними своїх прав, свобод і законних 

інтересів. 

6.2. Забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади. 

6.3. Сприяння створенню умов для ефективної взаємодії міської законодавчої і 

виконавчої влади та місцевих громад. 

6.4. Сприяння формуванню громадської думки щодо розвитку демократії, 

ефективній участі громадськості у вирішенні міських проблем та розвитку міста. 

6.5. Забезпечення економічної та фінансової стабільності КУРМР «Радіо-

Лубни». 



6.6. Вдосконалення матеріально-технічної бази КУРМР «Радіо-Лубни» 

відповідно до сучасних вимог. 

6.7.  Забезпечення якісного випуску радіопередач у FM-форматі. 

 

7. Звітність та контроль за виконанням Програми 

 

 КУРМР «Радіо - Лубни» має щомісяця надавати головному розпоряднику 

коштів фінансові звіти. 

 Реалізацію завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а 

контроль за цільовим та ефективним використанням коштів – головний 

розпорядник бюджетних коштів. 

 Відповідальність за порушення бюджетного законодавства за цією 

Програмою повністю покладається на відповідального виконавця – КУРМР 

«Радіо - Лубни». 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Маргарита КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми фінансової підтримки 

Комунальної установи-редакції 

міськрайонного радіомовлення 

«Радіо-Лубни» на 2021 рік 

 

 

 

Розрахунок видатків на поточне утримання КУРМР «Радіо-Лубни» на 2021 рік 

 

№ з/п Вид витрат Сума, грн. 

1 Технічне обслуговування і експлуатація мереж 

ефірного радіомовлення, Концерн 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 

145000,00 

2 Телекомунікаційні послуги, ПАТ 

«Укртелеком» 
4000,00 

3 Комунальні послуги (опалення), ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 
6000,00 

4 Послуга мережі Інтернет, ТОВ «НВП-Коннект» 12000,00 

5 Оплата заборгованості Концерну РРТ 33000,00 

 Всього 200000,00 

 

 

 

 

 

 В.о.головного редактора 

 КУРМР «Радіо-Лубни»    Віталій ПОЖАР 
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