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ЗВІТ
про виконання Програми економічної підтримки районної газети «Васильківський вісник» на 2016 - 2018 роки

Головною метою Програми є забезпечення конституційних прав громадян на одержання інформаційної продукції, поліпшення умов діяльності преси, покращення фінансового стану районної газети «Васильківський вісник».
Редакцією газети «Васильківський вісник» проводилась постійна робота щодо висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування району. На сторінках газети постійно друкуються матеріали інформаційного характеру. Структуризація газетних шпальт в рубрики дала можливість більш системно подавати інформацію про сьогодення району.
Головним завданням часопису було впровадження у життя на території району державної політики у сфері інформації. Журналістський колектив прагнув забезпечити оперативне та всебічне інформування про життєдіяльність району, постійно і систематично висвітлюючи діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, практикуючи одночасне залучення громадськості до обговорення важливих питань суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку району, водночас із постійним інформуванням про діяльність, найважливіші рішення Президента та уряду, держави, Верховної Ради, районної ради, районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Для цього на сторінках газети запроваджено відповідні тематичні рубрики: «Ради за роботою», «На сесії районної ради», «У районній державній адміністрації», «На колегії районної державної адміністрації», «Відкрита влада», «Калейдоскоп подій», «Діалог влади і громади». Регулярно практикується зворотній зв’язок з читачами на сторінці «Читач-газета: зворотній зв'язок», «Нам пишуть», «Чим живемо, що нас хвилює», «Думки вголос», «На теми дня».
Висвітлення матеріалів про учасників АТО, волонтерську роботу, а також про переміщених осіб постійно друкуються в газеті та є на сьогодні дуже актуальними. Також майже в кожному номері публікуються матеріали управління соціального захисту населення Васильківської РДА про умови надання житлових субсидій, роботу з мобілізованими військовозобов`язаними та з їхніми сім`ями, інформацію про надання путівок та пільг.
Широкою популярністю у читачів користувались публікації на морально-етичну, аграрну, медичну, історичну, правозахисну тематики, зокрема, «Літературно-мистецька сторінка», «Це треба знати», «Люби і знай свій рідний край», «Скарбничка здоров’я» є і улюблені рубрики читачів поважного віку такі як «Добрий господар», «На дозвіллі». Редакція газети тісно співпрацює з ветеранською організацією району, постійно друкуючи їхні матеріали на сторінках газети.
Враховуючи побажання читачів, постійно публікуються пізнавальні матеріали в рубриках: “Цікаві подробиці”, «Це треба знати», «Між нами, людьми». Приємно дивують рубрики «Знай наших!» та «Васильківщина спортивна», де жителі району інформуються про досягнення жителів Васильківки.
На сторінках газети з цих проблем постійно виступали і депутати, і фахівці, і наші читачі. До кожного професійного та державного свята редакція готувала тематичні сторінки. 
Програма фінансувалась за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів сільських, селищних рад району. Обсяг фінансових ресурсів визначався щорічно, виходячи з можливостей при формуванні або перегляді показників районного бюджету на кожен рік. Протягом звітного періоду фінансування районної газети «Васильківський Вісник» становило                 100,0 тис. грн. (2016 рік – 65,0 тис. грн., 2017 рік – 35,0 тис. грн.). Із середини 2017 року фінансова підтримка редакції районної газети «Васильківський вісник» припинена, у зв’язку із роздержавленням засобу масової інформації. 
Таким чином, завдання Програми економічної підтримки районної газети «Васильківський вісник» на 2016-2018 роки виконано.
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