
Угода №3
про порядок висвітлення діяльності 

Лебединської районної державної адміністрації по міськрайонному 
радіомовленню «Світанок»

2015 р. м. Лебедин

Цією угодою Лебединська районна державна адміністрація та колектив КО 
«Лебединська редакція міськрайонного радіомовлення «Світанок» 
домовляються про висвітлення діяльності районної державної адміністрації 
в передачах міськрайонного радіомовлення «Світанок», а також засвідчують 
про те, що згідно Законів України «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової 
інформації» та інших вони відповідно мають правомочність для укладання 
цієї угоди і зобов’язуються її виконувати.

Стаття 1. Загальні засади висвітлення діяльності районної ради та 
органів місцевого самоврядування району редакцією міськрайонного 
радіомовлення «Світанок»

1.1. Редакція міськрайонного радіомовлення «Світанок» відповідно до чинного 
законодавства України бере на себе зобов’язання висвітлювати в передачах 
міськрайонного радіомовлення «Світанок» діяльність Лебединської районної державної 
адміністрації, яка надає Радіоредакції повну та достовірну інформацію про свою 
діяльність, зокрема через власні інформаційні служби, забезпечують журналістам вільний 
доступ до інформації, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну 
таємницю».
1.2. Журналісти можуть проводити власне дослідження й аналіз діяльності органів 

виконавчої влади , їхніх посадових осіб, давати їм оцінку.
1.3. Розрив та змішування змісту офіційної інформації, що оприлюднюється, 

коментування даної інформації працівниками Радіоредакції не допускається.
1.4. Право висвітлення і коментування діяльності органів виконавчої влади , подій 

державного життя в Україні гарантується Конституцією України, іншими Законами 
України.
1.5. Для висвітлення діяльності Лебединської райдержадміністрації та її структурних 
підрозділів в передачах міськрайонного радіомовлення «Світанок» відводиться не менше 
20% ефірного часу.
1.6. Районна державна адміністрація не повинна чинити на журналістів будь-який тиск і 
втручатися в їх творчий виробничий процес.

Стаття 2. Порядок фінансування редакції міськрайонного 
радіомовлення «Світанок»

2.1. Порядок фінансування редакції по висвітленню діяльності районної державної 
адміністрації визначається статтею 2 цією угодою.
2.2. Оплата відбувається згідно довідок після виконаних робіт на основі рахунків.
2.3. Лебединська районна державна адміністрація формує замовлення на :
- створення спеціальних звітів і репортажів про події, що відбуваються у районі;



- висвітлення діяльності голови, заступника голови, начальників управлінь та відділів . 
Лебединської районної державної адміністрації;
- організацію тематичних , проблемних рубрик ;
- створення матеріалів та поширення інформації роз’яснювального характеру про 
діяльність Лебединської районної державної адміністрації і таке інше.

Стаття 3. Відповідальність за порушення законодавства України про 
порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

3.1. Особи, винні в порушенні законодавства України про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади редакцією міськрайонного радіомовлення «Світанок» несуть 
відповідальність відповідно до законодавства України.
3.2. Спори, які виникають у зв’язку з порушеннями порядку висвітлення діяльності 
Лебединської районної державної адміністрації, вирішуються шляхом переговорів, судом, 
іншими державними органами у межах їх компетенції та відповідно до порядку, 
встановленого чинним законодавством.

Стаття 4. Припинення дії цієї угоди

4.1. Ця угода діє до того часу, доки одна із сторін відмовиться від виконання своїх 
зобов’язань по цій угоді. Повідомлення про це має бути зроблено однією із сторін не 
пізніше, як за 2 місяці до відмови.

Стаття 5. Набуття угодою чинності

5.1. Ця угода набуває чинності з моменту підписання. Угода укладається на один рік, 
Угода може бути змінена і доповнена за погодженням сторін.

Угоду укладено в м. Лебедині ______2015 року в двох примірниках, по
одному з яких одержано кожним учасником угоди.

Замовник Виконавець

Лебединська районна державна адміністрація КО «Лебединська редакція 
міськрайонного

радіомовлення «Світанок»
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УГОДА №1

про порядок висвітлення в Лебединській міськрайонній газеті 
"Життя Лебединщини" діяльності Лебединської райдержадміністрації -

органу державної влади.

" " ОМїХОЯО 2015 року м. Лебедин

Цією угодою Лебединеька районна державна адміністрація і колектив 
міськрайгазети "Життя Лебединщини" домовляються про порядок 
висвітлення діяльності райдержадміністрації, а також засвідчують про те, 
що згідно законів України "Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації”, "Про державну підтримку засобів масової інформації 
та соціальний захист журналістів" та інших вони відповідно мають 
правомочність на укладання цієї угоди і зобов'язуються її виконувати.

1. Загальні засади висвітлення діяльності Лебединської 
районної державної адміністрації редакцією міськрайгазети

"Житія Лебединщини".

1.1. Редакція міськрайгазети "Життя Лебединщини" відповідно до чинного 
законодавства України бере на себе зобов'язання висвітлювати в 
міськрайгазеті "Життя Лебединщини" діяльність райдержадміністрації, 
яка зобов'язана надавати редакції повну інформацію про свою діяльність, 
зокрема, через власну інформаційну службу, забезпечувати журналістам 
вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених Законом 
України "Про державну таємницю", не чинити на них будь-якого тиску і 
не втручатися в їх виробничий процес.
1.2. Журналісти можуть проводити власне дослідження й аналіз діяльності 
органів виконавчої влади, їхніх посадових осіб.
1.3. Розрив та змішування змісту офіційної інформації, що 
оприлюднюється, працівниками редакції не допускається.
1.4. Право висвітлення діяльності органів виконавчої влади, подій 
державного життя в Україні гарантується Конституцією, іншими законами 
України.
1.5. Для висвітлення діяльності райдержадміністрації, а також її 
структурних підрозділів, в газеті "Життя Лебединщини" відводиться в 
середньому до 10 відсотків газетної площі кожного номера.

2. Порядок фінансування редакції 
міськрайгазети "Життя Лебединщини".

2.1. Порядок фінансування редакції по висвітленню діяльності 
райдержадміністрації у міськрайгазеті "Життя Лебединщини"



визначається цією угодою. (Розрахунок додається ). Райдержадміністрація 
в межах коштів, передбачених у районному бюджеті на висвітлення її 
діяльності, формує замовлення редакції газети на:
- створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що 
відбуваються у районі, про діяльність райдержадміністрації
- організацію проблемних матеріалів, тематичних сторінок, 
інформацій, які б формували об’єктивну громадську думку щодо 
діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів.

3.1. Особи, винні в порушенні законодавства України про порядок 
висвітлення діяльності органів виконавчої влади в міськрайгазеті "Життя 
Лебединщини", несуть відповідальність відповідно до законодавства 
України.
3.2. Спори, які виникають у зв'язку з цим. вирішуються судом, іншими 
державними органами у межах їх компетенції та відповідно до порядку, 
встановленого законодавством України.

4.1. Ця угода діє доти, доки один із учасників відмовиться від виконання 
своїх зобов'язань по цій угоді. Повідомлення про це має бути зроблене не 
пізніше, як .за три місяці до відмови від виконання цієї угоди.

5.1. Ця угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до 31 грудня 
2015 року.
5.2. Угода може бути змінена і доповнена за погодженням сторін.

Угоду укладено в м. Лебедині в двох примірниках, по одному з яких 
одержано кожним із учасників цієї угоди.

3. Відповідальність за порушення законодавства України 
про порядок висвітлення діяльності 

органів виконавчої влади.

4. Припинення дії угоди.

5. Набуття угодою чинності.
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