Інформація про хід виконання Програми
підтримки газети Хмельницької міської ради “Проскурів”
на 2017-2018 роки за І півріччя поточного року
Другий рік поспіль газета будує свою діяльність згідно з Програмою підтримки газети
Хмельницької міської ради “Проскурів” на 2017-2018р.р., затвердженої рішенням
одинадцятої сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року.
Програма підтримки газети Хмельницької міської ради “Проскурів” розроблена відповідно
до законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації” та “Про державну підтримку засобів
масової інформації в Україні та соціальний захист журналістів”. Відповідальним виконавцем
Програми є редакція газети “Проскурів”
Програма спрямована на реалізацію в місті інформаційної політики державних,
місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, що будується на принципах
загальної декларації прав людини, положеннях Конституції України щодо забезпечення права
на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних
умов для незалежної творчої діяльності засобів масової інформації.
Право на інформацію забезпечується обов'язком міської ради та її виконавчого
комітету інформувати населення міста про свою діяльність та прийняті рішення.
У рамках такої політики редакція газети територіальної громади міста “Проскурів”
(далі - редакція газети) виконує замовлення міської ради та її виконавчого комітету на:
- створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються у місті, про
діяльність відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської
ради;
- збір та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність міської ради та її
виконавчого комітету роз'яснювального характеру.
Для висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету редакція газети забезпечує
публікацію рішень міської ради та її виконавчого комітету, виступів міського голови,
секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керівників або інших відповідальних працівників відділів, управлінь та
структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, публікує звіти та інші матеріали
про їх діяльність.
Метою Програми підтримки газети “Проскурів” на 2017-2018 роки є більш повна реалізація
нею своїх статутних завдань, поліпшення її матеріально-технічної бази для ширшого
інформування громади міста про діяльність органу місцевого самоврядування, міського
голови, депутатів міської ради, суспільно-політичного та соціально-економічного життя
міста, області, країни. Джерелами фінансування Програми є міський бюджет, власні кошти
комунального підприємства “Редакція газети “Проскурів”, інші джерела фінансування, не
заборонені чинним законодавством. Для реалізації Програми на 2017-2018 р.р. було
передбачено загальний обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 816 620,00 тис. грн. Для
забезпечення виконання Програми заплановано здійснити наступні заходи: забезпечити
випуск газети “Проскурів” у форматі видання — А3; загальна кількість сторінок — 16 і
більше; періодичність виходу — 1 раз на тиждень (четвер); наклад — 5 тисяч примірників і

більше.
За фактом в 2017 році видано 51 номер “Проскурова” загальним тиражем 106,6 тисячі
примірників. Дотаційних надходжень газета отримала 1241,7 тисячі гривень. Від реклами та
оголошень редакція отримала 155,6 тис. грн., від передплати — 153,2 тис. грн., від роздрібу
— 95,7 тис. грн. Таким чином, власні доходи редакції газети склали 404,5 тис. грн. На жаль
із-за ряду об'єктивних причин, які мають місце в загальному медійному просторі України,
зменшився сегмент власне зароблених коштів видання, порівняно з 2016 роком, від
роздрібного продажу — на 50,4 тис. грн. та від передплати — на 6,8 тис. грн. Наприкінці
року видання опинилося в складному фінансово-економічному стані (борг підприємства
склав майже 400 тисяч гривень, зокрема 65 тис. грн. — за друк і поліграфічні послуги, 106
тис. грн. — заробітна плата, розрахунки з бюджетом (ПДФО) — 188,7 тис. грн. та ін.) і
вимушено звернулося за підтримкою до засновника. На погашення боргів з міської казни
було додатково виділено 333,380 тис. грн.
Таким чином, фактичні видатки за 2017 рік склали 1620,2 тис., у т.ч.: витрати на виплату
заробітної плати з нарахуваннями — 1040,8 тис. грн., на папір — 105,9 тис. грн., на
поліграфію— 117,8 тис. грн. За власне зароблені кошти газета оплачувала надані комунальні
послуги, додаткові випуски газет, ліцензії, програмне забезпечення, придбання
канцелярських товарів, заправку картриджів і т.д.), витрати на доставку газет в торгові точки.
Стабільний фінансовий стан підприємства дав змогу забезпечити своєчасний вихід газети та
публікацію на її сторінках усіх нормативних актів. В 2017 році в газеті надруковано офіційну
інформацію, а саме: оприлюднено бюджет міста, рішення Хмельницької міської ради та її
виконавчого комітету, регуляторні акти, оголошені аукціони і конкурси на продаж і оренду
комунального майна, конкурси на право перевезення на маршрутах міста, конкурси на
заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування тощо. Редакція газети
постійно публікувала і публікує звіти депутатів міської ради про їх діяльність, громадські
слухання та обговорення. На сторінках газети висвітлюється робота комунальних
підприємств міста, територіальних підрозділів Пенсійного фонду України, центру зайнятості,
прокуратури, військового комісаріату, управління Національної поліції України,
санепідемслужби, соціальних фондів.
В газеті постійно оновлюються рубрики і актуалізується контент. Редакція звертає увагу
читачів на досягнення в діяльності громади, позитивні зрушення, які відбуваються в
економіці та інфраструктурі міста, спортивному, культурному, освітньому й духовному
розвитку міста. З певною послідовністю виходять тематичні сторінки “Місто і влада”
(щономера), “На варті (періодично)”, “Волонтерська справа” (періодично), “День за днем”
(щономера), “Хмельницький діловий(періодично)”, “Соціум” (щономера), “Молодіжний
центр”(періодично), “Культурна панорама” (щономера), “Спорт” (періодично), “Два дні
вихідні” (щономера), “Мовою здоров'я” (два рази на місяць), “Урок на завтра” ( періодично),
“Жіночий клуб” (періодично), “Успішна дача” (періодично), “Ефективний власник”
(періодично). Для реалізації Програми організовували Дні газети в трудових колективах
міста, зокрема, міської та дитячої лікарень На жаль, регіональний рейтинговий конкурс
популярності “Людина року” через брак коштів у 2017 році не проводився.
Завдяки фахівцям комунального підприємства “Хмельницькінфоцентр” вдалося запустити
новий веб-сайт, на який ми покладаємо великі надії. Оскільки він має краще дизайнерське
оформлення, набагато функціональніший, то надає нам додаткові можливості оперативного
поширення інформації про події суспільно-політичного життя, значення для соціальноекономічного розвитку міста прийнятих міською радою рішень, налагодити тісніший
зворотний зв'язок влади та громади. Сподіваємося з часом монетизувати інтернет-ресурс, і,
таким чином, збільшити свої фінансові надходження. Наразі використовуємо його як бонус
до замовлення реклами у друкованому виданні. В наступних планах — залучати громаду до
наповнення сайту, і в такий спосіб загострювати увагу влади на повсякденних проблемах
хмельничан.
Уже багато років поспіль газета є професійним майданчиком для прес-клубу “Юний
журналіст” Палацу творчості дітей та юнацтва. Діти не лише вчяться творити газету зі

шкільної лави, вони вчяться бути уважними до людей і навколишнього світу, пізнавати життя
в усій його багатогранності й допомагати це робити іншим. Маємо також багато дописувачів
серед старшого покоління, які ведуть активний спосіб життя. Проте, як самі розуміємо,
маємо більше залучати до підготовки аналітичних матеріалів галузевих фахівців, публікувати
матеріали про те, як влада реагує на скарги громадян та вирішує їхні проблеми.
Планом заходів на виконання Програми підтримки газети “Проскурів” на 2017-2018 роки
передбачалося зміцнити матеріально-технічну базу видання, яка не оновлювалася протягом
багатьох років через постійну нестачу коштів. Насамперед, закупити 8 комплектів
комп'ютерної техніки — 220 тис. грн., спеціалізовані ліцензійні програми для верстки газети,
ведення бухгалтерського обліку, антивірусного захисту — 60 тис. грн. Проте на ці потреби
кошти з міського бюджету не виділені. Без ремонту залишився і фасад редакції (планом
заходів передбачалися на це кошти редакції та міського бюджету). За власні кошти редакція
спромоглася придбати в 2017 році лише ліцензійну бухгалтерську програму “Сота”, вартістю
3 тис. грн. А в 2018 році закуплено 1 комп'ютер та 1 багатофункціональний пристрій,
вартістю 33 428 гривень. Також проплачено 20 тисяч гривень за розробку нового веб-сайту
КП “Хмельницькінфоцентр”. В міру фінансових можливостей займаємося заходами з
енергозбереження — приблизно на 90 відсотків в редакції замінено світильники та лампочки
розжарювання на ЛЕД-лампи, розраховуємо на економію енергоресурсів.
Загальний одноразовий тираж газети у 2018 році становить 2296 штук. В зв'язку з
підвищенням цін на папір, поліграфічні витрати, а також розміром мінімальної заробітної
плати змушені були підняти передплатну ціну на газету та роздріб. Переглянуто комерційні
пропозиції на рекламу в бік збільшення. Разом з тим, як і раніше, маємо пропозиції для
рекламодавців по соціальній рекламі. Завдячуючи владі міста, пільгові категорії населення —
ветерани та учасники Другої світової, чорнобильці, воїни-афганці, а також інваліди та
учасники АТО (981 примірник) читають газету безкоштовно.
Рішенням сесії Хмельницької міської ради №7 від 31.01.2018 року внесено зміни до
“Програми підтримки газети Хмельницької міської ради “Проскурів” в частині витрат на
фінансування випуску газети за рахунок міського бюджету та надходжень редакції —
заплановано суму в розмірі 2628711,84 тис. грн. Рішенням 21-ї сесії Хмельницької міської
ради від 11.04.2018 року №3 на фінансування Програми в 2018 році виділено кошти в сумі
1100,800 тис. грн. За нашими попередніми підрахунками, цих коштів вистачить приблизно на
9 місяців господарської діяльності газети.
Наразі газета перебуває в стані роздержавлення. З 01.01.2016 р. набрав чинності Закон
України від 24.12.2015р. №917-VIII “Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації”. На виконання вимог зазначеного Закону України
Хмельницька міська рада прийняла рішення №69 від 18.05.2016 року “Про реформування
друкованого засобу масової інформації та редакції газети Хмельницької міської ради
“Проскурів”, яким підтримала рішення трудового колективу щодо перетворення редакції
членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання зі збереженням назви, цільового
призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової
інформації у другому етапі відповідно до Протоколу загальних зборів трудового колективу
редакції газети “Проскурів” №1 та вихід засновників із комунального підприємства газета
“Проскурів” для подальшого процесу перетворення в підприємство іншої форми власності.
4.07.2018 року згідно рішення №9 Хмельницька міська рада вирішила вийти із засновників
видання. Цим же рішенням створено комісію з перетворення редакції газети Хмельницької
міської ради “Проскурів”, а також встановлено двомісячний термін для заявлення
кредиторських вимог. 11 липня ц.р. повідомлено державного реєстратора про реорганізацію
юридичної особи шляхом її перетворення і ці дані внесено до єдиного державного реєстру
відповідних записів. Подальша процедура перетворення видання та редакції відбуватиметься
в межах чинного законодавства і завершиться не пізніше 31 грудня 2018 року. Наразі редакція
повною мірою виконує зобов'язання щодо висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а влада міста — фінансування підтримки газети
“Проскурів”. Кошти бюджету, передбачені на виконання Програми, використовуються за

призначенням. За І півріччя ц.р. редакція отримала дотацію в сумі 1100,800 тис. грн. та
власних доходів від реалізації товарів, робіт та послуг — 258,9 тис. грн., що на 49,5 тис. грн.
більше, ніж за відповідний період 2017 року та на 64,3 тис. грн. більше, ніж за відповідний
період 2016 року. На виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 651,0 тис. грн., на
соціальні виплати — 121,0, на папір — 72,5, на поліграфію —70,7 тис. грн. і т.д. Всього
витрати редакції газети “Проскурів” у І кварталі складають 959,1 тис. грн.
Вважаємо, що мета Програми на даному етапі в силу об'єктивних причин, про які йшлося,
досягнута частково. Завдяки регулярному фінансуванню з міського бюджету не має
заборгованості з виплаті зарплати, оплати послуг друкарні, але є борг по ПДФО, який за і
півріччя ц.р. склав 132,1 тис. грн. З власних надходжень розраховуємося за надані комунальні
послуги, інші господарські витрати. Але провести повну модернізацію матеріально-технічної
бази, яка майже не поновлювалася впродовж останніх десяти років, за власний кошт редакція
газети не має змоги.
Попри всі складнощі, колектив редакції продовжує працювати над втіленням у життя
основних принципів інформаційних відносин, зокрема гарантії права на інформацію,
відкритість, доступність інформації, свободу слова, об’єктивність інформації, її повноту і
точність, законність одержання і зберігання.
В.о. редактора газети «Проскурів»

В.Стандрійчук

