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ХХІ сторіччя характеризується переходом 
людства до постіндустріального або 
інформаційного суспільства («суспільство 
знань»), яке є новим щаблем соціально-
економічного розвитку, де знання та 
інформаційно-комунікаційні технології стрімко 
змінюють характер життя.  
На сьогодні в Україні гостро постає питання 
інформаційної війни. Реалізація цієї Програми 
спрямована у тому числі на якісне інформування 
населення з метою набуття конкурентоздатної 
переваги. Важливими у цьому питанні є 
поширення правдивих відомостей та 
спростування дезінформації з боку органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 



Метою Програми є інформування населення області про актуальні 
питання суспільно-політичного та соціально-економічного життя країни 

та області, дотримання державної політики в інформаційній сфері, 
забезпечення конституційного права громадян України на інформацію, 
реалізацію невідкладних і перспективних заходів щодо забезпечення 
відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, розвиток комунальних та інших засобів масової 
інформації, які є важливими соціальними інститутами, що значною мірою 

впливають на життя області в усіх сферах. 



Основним завданням Програми є забезпечення інформування населення через 
інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації 
про актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя області, 
зокрема, про: 
 
 механізм призначення населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; 
 надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, які опинилися в 

складаних життєвих обставинах; 
 актуальні питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції; 
 соціальну підтримку військовослужбовців та учасників антитерористичної операції тощо; 
 актуальні проблемні питання життєдіяльності територіальних громад  Миколаївської області та шляхи 

їх вирішення; 
 наміри, проекти та роботу посадових осіб органів виконавчої влади та роботу органів місцевого 

самоврядування; 
 порядок надання адміністративних послуг Центром адміністративних послуг Миколаївської області, 

районних та міських центрів; 
 роботу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту,  
       позитивний досвід та проблеми цих галузей; 
 реалізацію інвестиційних та інших проектів; 
 актуальні питання екологічного напряму;  
 переваги добровільного об’єднання громад тощо. 



Нині в області простежується стійка тенденція до збільшення кількості 
засобів масової інформації різних форм власності:  

 зареєстровано понад 480 друкованих видань,  
 працюють 30 телерадіоорганізацій та понад 50 електронних 

засобів масової інформації (інформаційні агенції, сайти новин 
тощо).  
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