МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29 травня 2014 року

м. Мала Виска

№ 340

Про звіт редактора районної
газети «Маловисківські вісті» про
свою діяльність за 2013 рік
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 11,5
Статуту редакції районної газети «Маловисківські вісті», затвердженого рішенням районної ради
від 16 жовтня 2009 року №314 та заслухавши і обговоривши звіт редактора районної газети
«Маловисківські вісті» Тільнова В.Б.,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт редактора районної газети «Маловисківські вісті» Тільнова В.Б. про свою діяльність за
2013 рік затвердити.
2. Роботу Тільнова В.Б. на посаді редактора районної газети «Маловисківські вісті» визнати
задовільною.
3. Редактору районної газети «Маловисківські вісті» Тільнову В.Б.:
- у місячний термін:
а) розробити та надати на затвердження Співзасновникам перспективну програму
діяльності газети;
б) надати на затвердження районної ради узгоджений Співзасновниками кошторис на
випуск газети відповідно до пункту 15.1 Статуту;
- систематично проводити засідання редакційної колегії, пропозиції якої враховувати при
плануванні роботи редакції;
- активізувати роботу по підвищенню рівня популярності газети серед населення, залучити
колектив редакції для розширення кола її читачів, збільшення тиражування, організувавши
додаткову передплату газети населенням, трудовими колективами району;
- забезпечити рівномірне тематичне розміщення матеріалів з актуальних питань соціальноекономічного, культурного, суспільно-політичного життя району, зокрема роботи Смолінської та
Новокостянтинівської шахт ДП «СхідГЗК», інших промислових і переробних підприємств
району;
- публікувати більше історичних матеріалів про район, брати інтерв’ю в керівників різних
форм власності, жителів сільських населених пунктів району;
- ввести в практику роботи проведення соціологічних опитувань, анкетування,
бліцопитування читачів з актуальних загальнорайонних проблем і висвітлення їх результатів на
сторінках газети;

- залучати до роботи в газеті громадськість, активних дописувачів, ветеранів, творчо
обдарованих учнів і молодь району, більшу кількість позаштатних кореспондентів;
- налагодити тісну співпрацю з міською, селищною, сільськими радами щодо реалізації
поліграфічної продукції та публікації на сторінках газети реклами та оголошень;
- брати активну участь у конкурсах та проектах розвитку, з метою залучення додаткових
коштів для розвитку редакційно-видавничого об’єднання;
- з метою підготовки резерву кадрів, розширення кола читачів газети серед молоді,
залучати до роботи в районній газеті студентів факультетів журналістики вищих навчальних
закладів, творчо обдаровану учнівську молодь району.
4. Рекомендувати керівникам установ, підприємств та організацій, які здійснюють
діяльність на території району, органам місцевого самоврядування та виконавчої влади сприяти
редакції газети у залученні передплатників.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів, об’єднань
громадян та адміністративно – територіального устрою.

Голова районної ради

С.Сосновська

Тези звіту редактора районної газети «Маловисківські вісті» В.Б.Тільнова
про роботу редакції у 2013 році
Редакція районної газети «Маловисківські вісті», як підприємство, віднесене до розряду
комунальних, керується у своїй роботі Законами «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів», «Про порядок висвітлення в Україні засобами масової інформації», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», іншими законодавчими
актами, що стосується ЗМІ, а також Статутом і поточними рішеннями співзасновників, якими є
районна рада, райдержадміністрація і трудовий колектив.
Нині в колективі редакції працює 11 осіб, у 2012 було 13. П’ятий рік редакція являє
собою редакційно-видавниче об’єднання, що було створене рішенням районної ради. Впродовж
останніх років, починаючи з 2003 року, загальний тижневий тираж газети складає майже 5 тис.
примірників, за місяць (разом з додатками), понад 20 тисяч.
Ще одним документом, на який у своїй роботі орієнтується редакція, є районна Програма
розвитку інформаційного простору Маловисківського району (районної газети «Маловисківські
вісті») на 2009-2015 роки, прийнята рішенням сесії районної ради №295 від 14 серпня 2009 року.
До речі, саме у 2013 році на 20 сесії було внесено зміни до програми з урахуванням реалій і
вимог часу і це дозволило практично без боргів закінчити рік.
Нагадаю: метою програми є більш повне задоволення права жителів району на
інформацію, забезпечення підприємств, установа, організацій та фізичних осіб поліграфічними
послугами та друкованою продукцією, поскільки радіо і телебачення в районі немає, а в
структурі редакції працює видавничий відділ.
Щокварталу на засіданні редколегії підбивалися підсумки поточної роботи, на основі
аналізу зробленого і пропозицій членів редколегії планувалася робота на подальший період. Як
редактор і голова редколегії, я інформував редколегію про реагування на зауваження кожного
попереднього засідання.
Практично реалізовуючи зауваження депутатів і поради редколегії, редакція зуміла
придбати великогабаритний степлер, що значно поліпшило наші можливості у випуску
журнальної та книжкової продукції, оптимізувала кількісний склад редакції. Редакція разом з
поштою узгодила дні доставки газети.
У такому ж режимі відбувалися і збори колективу редакції, на порядок денний
виносились і ті питання, що розглядалися на редакції, обов’язково – інформація про зроблене, і
ті, що стосувалися поточної роботи. Так, збори проходили теж щокварталу, а то й частіше.
За рік випущено 102 номери газети, збоїв з випуском газети і доставкою тиражів на пошту
для розповсюдження передплатникам не було.
Свої напрямки для висвітлення в публікаціях має кожен творчий працівник редакції, а їх,
нагадаю, троє – редактор, відповідальний секретар (веде також теми медицина, освіта, культура і
спорт), і заввідділом аграрних питань (плюс правоохоронні органи). Фотокор редакції працює на
ілюстративне забезпечення публікацій, що в окремих ситуаціях має слугувати доповненням
текстового матеріалу і підсилювати той чи інший акцент публікації.
За період з початку року газета постійно висвітлювала такі основні теми, як робота
владних структур, спрямована на поліпшення стану справ на територіях, участь громад у
проектах розвитку місцевого самоврядування, на сторінках газети активно обговорювалися
перспективи і проблеми пенсійної реформи, дискусії щодо реформи у земельних відносинах.
Багато публікацій газета присвячує роботі навчальних закладів, стану справ у культурі,
медицині, сільському господарстві. Є тісна співпраця з такими установами, організаціями і
службами, як управління агропромислового розвитку, управління праці і соцзахисту, управління
ветмедицини, санепідстанція, прокуратура, райвідділ міліції, ДАІ, податкова інспекція, відділ
статистики, військкомат та інші. Керівники та спеціалісти постійно виступають у газеті з
відповідями на запитання читачів, консультаціями, коментарями і роз’ясненнями. Для цього в
газеті існують рубрики «Коментує спеціаліст», «Консультпункт «МВ», «Факт і коментар» та
інші.

Традиційно багато місця в газеті відводиться питанням соцзахисту, турботі про людей
поважного віку, зокрема, як в цьому напрямку працюють структури соцзахисту, терцентр,
соціальні працівники на місцях.
Ведуться у газеті і теми, що стосуються виховання дітей. Причому, залучаючи до
співпраці фахівців (в т.ч. і медиків), журналісти намагаються не приховувати в публікаціях таких
гострих для Маловисківщини проблем, як наркоманія і пияцтво в молодіжному середовищі,
ситуація з вихованням дітей у проблемних сім’ях, і взагалі – яка дієвість роботи численних
служб, що покликані займатися вирішенням дитячих проблем, соціальним супроводом
неблагополучних сімей, дбати про опікунство та усиновлення.
Те ж саме і щодо культури та медицини, причому, журналісти не лише самі намагаються
вивчити ту чи іншу проблему, а й активно залучають до обговорення читачів і фахівців.
Слід сказати, що газета традиційно має велику читацьку пошту – не минає дня без листів,
більшість з яких ми намагаємося використати на сторінках газети. До речі, завдяки листам ми
маємо у газеті інформацію з перших вуст з усіх куточків району, читачі небайдуже реагують на
дії політиків і влади на різних рівнях. Якщо ж окремі питання потребують вивчення і уточнення,
перш ніж дати лист у газету, вивчаємо тему, співпрацюємо з керівниками.
За рік одержали більше 1000 листів. В будь-якому разі намагаємося подавати розумну,
збалансовану, толерантну і коректну інформацію, працюючи в рамках законодавства і дбаючи
про весь спектр інтересів читача, інтереси району.
Звісно, як друкований орган районної ради і райдержадміністрації, редакція багато уваги
надає висвітленню роботи саме владних структур. Наприклад – робота зі зверненнями громадян,
бюджетна політика на селі, діяльність депутатів у виборчих округах, робота постійних комісій
районної ради, перспективи розвитку територій та інші. Багато і широко пише газета про те, як
виконується програма соціально-економічного розвитку району.
Причому, до однієї і тієї ж теми журналісти повертаються по кілька разів, аби
простежити, як в динаміці змінюється ситуація, що влада робить для виборців і як це
позначається на добробуті людей, благоустрою населених пунктів, стані доріг, утримання
ФАПів, де вони є, шкіл, клубів, бібліотек, як працює пошта, зв’язок, автобуси і т.д. Для цього у
нас двічі на місяць готується «Сторінка дієвості».
Новою темою за останній період для журналістів стало дослідження активності громад в
рамках їх співпраці з владними і позавладними структурами заради залучення коштів для
розвитку територій. Журналісти підготували чимало публікацій під час роботи громад у першій
фазі проекту ЄС/ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», брали участь у поїздках
делегацій з району в інші області з метою вивчення і пропаганди досвіду розвитку територій. У
цьому ми завдячуємо голові районної ради С.Сосновській.
В газеті було підготовлено публікації за участю голови районної ради С.Сосновської,
заступника голови райради Л.Жовтила, розповіді про те, як реалізуються названі проекти на
місцях, їх коментарі стосовно проблем і успіхів місцевого самоврядування.
Журналісти районної газети також активно співпрацюють з багатьма депутатами районної
ради та усіма керівниками місцевих рад, разом обговорюючи тематику публікацій,
прислухаючись до конструктивних порад і рекомендацій. Так, цілий ряд газетних матеріалів
з’явилися завдяки спільній роботі журналістів і таких депутатів, як М.Логвін, Р.Кірілов,
О.Небога, А.Теліга, В.Онипсенко, П.Васіч, І Семчишин, В.Боюк, В.Шевченко, В.Шваюк,
В.Сорока, О.Омельченко, М.Стегар, В.Юрченко, А.Хмурін та багато інших.
Активно співпрацюємо з міським, селищним і сільськими головами.
Серед наших партнерів по підготовці публікацій на теми місцевого самоврядування і не
тільки – сільські голови В.Кудря, І Воєвода, О.Кашпуровський, Т.Братерська (разом видаємо
«Новогригорівський вісник»), В.Мартинов, О.Чумак, В.Комаха, Л.Шамка та інші, а також без
сумніву, смолінський селищний голова М.Мазура, з яким редакція періодично готує
інформаційний бюлетень селищної ради «Смолінський вісник», та Маловисківський міський
голова Ю.Гульдас. Причому, якщо тема цікава, є достатній інформаційний привід, такі
публікації ми подаємо і у обласній пресі, що на нашу думку, має сприяти формування
позитивного іміджу району.
2013 рік також став роком продовження тісної співпраці редакції з адміністрацією ДП
«Оникіївський лісгосп», з яким уже восьмий рік поспіль випускали інформаційний додаток
«Лісові вісті», за що слід завдячувати насамперед керівнику лісгоспу депутату районної ради

С.Слюсарову. Цей додаток готувався щомісяця, він є тематичним для розповсюдження серед
працівників держлісгоспу, лісові масиви якого та переробка розташовані, як відомо, не лише у
Маловисківському районі, а й кількох сусідніх, де є виробничі підрозділи лісгоспу.
Нову тему підказало життя з розбудовою уранових шахт на території району,
перспективами спорудження підприємства по виробництву ядерного палива у Смоліному.
Зокрема, як самому заводу, так і можливим екологічним змінам у зв’язку з видобутком уранової
руди газета присвятила серію публікацій, побувавши безпосередньо на майданчику, де
заплановано будівництво. Багато в «уранових» питаннях, а також в інших, що турбують
смолінців, допомагає депутат райради В.Юрченко. Такою темою свого часу стала доля
медсанчастини, і ми про це теж писали. В т.ч. і в обласній пресі.
На рівні області дістала схвалення рубрика «Право», яку редакція веде спільно з
управлінням юстиції. Щомісяця це 2-3 різножанрові публікації на юридичні теми – консультації
нотаріату, статті до державних свят, інформації про роботу громадської приймальні у бібліотеці,
проведення «прямих ліній» за участю районних і обласних керівників цього відомства тощо.
Редакція активно вела тему підготовки і відзначення 80-річчя району, широко розповідала
про започаткування ярмарків за участю територій і місцевих рад, багато писала про звіти
керівництва району перед громадами.
Підтримуючи добрі творчі традиції наших старших колег-журналістів, редакція впродовж
багатьох років двічі на місяць випускає «Сторінку дієвості», подаючи в ній проблемні матеріали,
повертаючись потім до надрукованого і реагуючи на зміни, що відбуваються у тій чи іншій сфері
людського життя.
З 1964 року при редакції районної газети діє громадське літературно-мистецьке
об’єднання «Степова криниця», яка гуртує довкола себе творчих людей – письменників,
композиторів, співаків, художників, майстрів прикладного мистецтва.
Маємо в літоб’єднанні члена Національної Спілки письменників. Окремі члени районного
об’єднання входять до складу обласного літоб’єднання «Степ», яке очолює знаний в Україні наш
земляк, депутат облради, публіцист і патріот В.Погрібний.
З ініціативи редакції і за підтримки «Степової криниці» в приміщенні редакції увесь рік
тривала серія виставок витворів рук і фантазії наших земляків. Свої вироби на виставці
експонували художник В.Шевцов, вишивальниці Л.Смуток, Л.Запорожець (Мала Виска),
М.Кирдан (Паліївка), лялькарі і різьбярі з Оникієвого. З цього приводу газета вела спеціальну
рубрику, де ми розповідали про цих талановитих земляків.
Періодично наші митці виїздять на зустрічі з школи, охоче зустрічаємося з читачами
(Оникієве, Лозуватка, Копанки, Паліївка).
Кілька слів про ще один напрямок роботи і вид діяльності редакції, а саме –
книговидавництво. Редакція газети має спеціальне свідоцтво, яке дає нам право видавати
книжки. Ми є членом Книжкової палати і входимо до Спілки книговидавців України. В
основному видаємо книги місцевих авторів, які самі опрацьовуємо, макетуємо, верстаємо і самі
ж друкуємо. Коштів на видання редакція не має, тому цей клопіт беруть на себе автори. У 2013
році у видавничому відділі редакції побачили світ історичні нариси Л.Теліги, О.Коваленка,
Н.Матвієнко та самодіяльного композитора П.Лойтри.
При редакції також діє первинна організація Національної Спілки журналістів, до якої
входять усі троє творчих працівників. Очолює організацію редактор.
Після ліквідації друкарні і створення видавничого відділу редакції районна газета в
статусі комунального підприємства стала більш активно працювати на наповнення районного
бюджету. Маю на увазі те, що ми не просимо кошти з бюджету на проїдання, а одержавши
підтримку засновників, закуповуємо папір, шукаємо замовників на поліграфічну продукцію і
працюємо. За рік роботи ми практично повертаємо у вигляді податків і внесків до бюджету те,
що надійшло до нас як фінансова підтримка. Так, у 2013 році фінансування редакції склало 159
тис. грн.., від реалізації газети одержано 161 тис. грн.. від оголошень – 194 тис. грн.., від
поліграфії – 142 тис. грн.. , або доходи разом склали 497, 6 тис. грн..
Але, якщо газета для редакції була економічно вигідною, то друкарня виявилася
збитковою, що позначилася на загальному фінансовому результаті.
Багато в чому тут «допомогло» казначейство, затримуючи проплату коштів.
І все ж, ми не чекаємо манни з неба.

Також залучаємо і кошти місцевих бюджетів та сільгоспвиробників, з якими маємо угоди
на висвітлення їх діяльності згідно Закону «Про висвітлення діяльності органів державної влади
і місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» або ж угоди на виготовлення
бланкової продукції. До речі, угода на висвітлення була укладена редакцією і з
облдержадміністрацією в особі управління преси. А за підтримки голови районної ради
С.Сосновської інформацію про асортимент бланкової та іншої продукції редакції розміщено на
офіційному сайті районної ради. З усіма місцевими радами ми теж маємо угоди. Також вдалося
створити сайт газети, куди ми виставляємо основні теми свіжих номерів. Інформаційну
підтримку тут нам надав заступник голови районної ради Л.Жовтило.
Як видно із усього сказаного, роботи колективу редакції вистачає завжди і за будь-яких
умов редакція намагається працювати продуктивно і на результат.
На найближчий період завдання №1 – це, безумовно, разом із співзасновниками
забезпечити (маю на увазі фінансову складову) безперебійний випуск газети. Цьому могла б
сприяти оренда або продаж вільних приміщень редакції, але на жаль, це питання поки що
відкрите із не залежних від редакції причин. З 500 квадратних метрів приміщення редакції
використовує лише половину.
Великою проблемою 2013 року, яка перейшла у 2014 і успішно тут «прижилася», є борги
за надані редакцією послуги. У списку боржників на кінець року було 18 наших замовників, з
них половина - це місцеві ради. На їх замовлення ми друкували оголошення, повідомлення,
надавали інші платні послуги, сума боргу (загальна) – за 10 тис.грн., і ці кошти досі лежать в
платіжках в казначействі.
А це, як кожен розуміє наші обігові кошти, на які ми своєчасно не змогли придбати папір,
фарбу, пластини, і не випустили друковану продукцію, яка дала б нам можливість без затримок
сплачувати зарплату, а не ходити до суду і пояснювати, чому такі затримки мають місце.
До речі, ще коли були вибори двох депутатів до міської ради – а борг досі «висить»!
Серед проблем – аварійний автомобіль для поїздок журналістів і перевезення готової
продукції замовникам, фотоапарат, що був придбаний ще у 2002 році, і вже ледве дихає, і який
ми таки плануємо купити, два старих (теж 2002 року) комп»ютери, на яких набираємо,
виготовляємо макет і верстаємо газету.
Загалом же редакція і надалі працюватиме для забезпечення своєї основної функції –
випуску газети - і в цій важливі справі колектив сподівається як на розуміння засновників, так і
на підтримку читачів, для яких районна газета є єдиним і найбільш доступним повноцінним
джерелом інформації у районі.
І нарешті таке. Підсумки роботи за минулий рік було обговорено на загальних зборах
колективу. Прозвучало ряд зауважень і пропозицій, які враховані у роботі редакції. Якщо ж є
якісь конструктивні зауваження поради від депутатів чи інших учасників сесії, вони теж стануть
у нагоді і сприятимуть у нашій подальшій спільній роботі.
Що робить редакція для передплати і залучення коштів
1. Закріплення творчих працівників за територіями
• контроль ходу передплати, особистий контакт
• публікації про зв»язківців
• діалог з читачами (зустріч у Лозуватці, Оникієвому)
• діалог з керівниками територій
• спілкування зі школами, ветеранами
2. Участь у «Дні передплатника»
3. Укладання угод на висвітлення практично з усіма місцевими радами.
4. Випуск додатків:
• «Лісові вісті»
• «Смолінський вісник»
• «Новогригорівський вісник»
5. Лотерея, конкурси для передплатників (за спонсорські кошти)
6. Активне висвітлення реформ у медицині, освіті, культурі, громадських слухань.
7. Передплата в редакції
8. Розповсюдження газети (до 100 примірників) через приватника.

