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КА РАДА l(ИУВСЬкої ОБЛАСТІ
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. Про ~обо,?, головного редактора Броварської
МlськраИОННОI газети "Нове ЖИТfи" ПросИНОВОI" r ..
п

Кер~чи.сь П~ 4. Установчого договору між співзасновниками газети
БроваРСЬКОl
..
. .
'" МІСЬКОI 1 районної рад' БроваРСЬКО"1 раи"о"
ННОl державНОl
8ДМ1В1страцll, П. 8, п. 11 ст, 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Украіні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Роботу головного редапора Броварської міськрайонної газети "Нове
ЖИТ1'и" ПРОСJlИовоі Г .П. визнати незадовільною.

2.

Звільнити головного редапора Броварської міськрайонної газети "Нове

ЖИТ1'я" ПросJlИОВУ Г .П. від займаної посади.
3. Звернyrись до співзасновників з пропозицією щодо звїльненНJI із займаної

посади головного редапора Броварської міськрайонної газети "Нове ЖИТІ'Я"

ПРОCJIНовоі Г .П.
4. Контроль за виконaвиJIМ даного рішення покласти на постійну комісію з
IDrraНЬ Регламенту, депyraтської ~;:-дЩльності засобів масової інформації
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llUДАННЯ:

~L..,.f'------...,; Сanожко І.В

Секретар ради
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Начальник юридичного
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Начальник загального відділу
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Голова поcriйноі комісії з питань
Регламенту,деnyтaтськоїет.ики,

діяльноcri засобів масової інформації
та коmpоJПO за виконаивям рішень
міської ради

. 000496
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< tA'. mВJJilpНffкft _Броварської
r/'" ~ - ~ськрай~ої газети ,,нове ЖИ1ТJI"
• ~~l!JCOl\ty

гоnові в.о. Аиrоненку
ГОnОВI'~ержаДltlіністрації М.Ф. діденку

.l~r("

. редаКЦЇі J'8З1:ТИ «Нове житr8»
д""·Н.М Гоменюк (Чемерll'lенко)
h-" Останніми міСІІ и КOJICJmllli редвкціІ міськрalioнноі J'8З1:ТИ
J«Нове ЖИ1їJl»
cкnaвCJl напружений морально-психоnогічний клімат.
Редактор газети г.п. ПРОСJIНова замість того, щоб спрвмовувати зусИJШJ[ свої
та колективу на відроджеlПUl газети, збільmеННJI тиражу та газетноі мощі,
ШдвшцеННJI її іміджу
напередодні
70-nїтньoгo ювілею,
своїми
деструктивними діями, у тому числі невмотивованими перестановками
працівників,
скорочеШIJIМ іх веде до розвалу
найстарішого видання
Броварщини. ВтраЧ8lO1'ЬСJl кращі традиціі, зокрема, не ПРОВОдRТЬСJllШанерки,

BЇДCyrнє !Шанування. Колектив, пий є співзасновником газети, фактично
позбавлений права брати участь у колегіальному обговоренні та вирimенm
ЖИТ'l'єво важливих І'ІИТ8ІІЬ. Редактор відмовилас. укладати колективний

доroвір на 2007 рік.
Невідомо, з JПGIX причин Г.П.ПРОСJIНова видала нак~и про ско~оче~

ваших посад:

відповідального секретар.

( Н.Г. Гамалій) та завlДУЮЧОI

ВЇДЦЇЛом промисловості та соціальних ~aнь (Н.М.Гомешок). f:IРи цьому
н.Г.Гaмaniй настирливо пропонуєrьс. самій нarmсати заоу ва зв~нeнвJ(.У

зв /язку З пенсійним віком. І це незвВЖIlI?ЧИ на ~,що у неІ зо роКІВ
безперервного стажу бездоганної роботи, ВJДЗнвчевОI багатьма почесними
rpамотами. Зараз обов / ЮКИ секретар. виконує В.П. ПРОCJIНов, також
neвcioвep, пий працює у редакціі менше року.

_

но низку статей КЗпП Укрamи. Одна з ІПІХ

Таким чином, порymе

передбачає «переважне право зaлиmеНIIJI ва Р
ТРивалим

б

та езпер

обаті

ервним стажем роботи».

пр

ацівника з більш

онодавствО було порушено і тоді, КОЛИ н.г.

Вважаємо, що чинне ЗР

..

о те що

за словами

Гамалій не було повідомлено за ~a М1~. ~ш.: та ~ОГОджeвнJJМ з
редаІст

/
ажким
. ора, «у зв JJЗку ~ ~ aЦU»

ФIНансов-

ФВXlВцвми облдержaдмunстр о,

їй. Щоправда, керуючись родинними
ВJI

~eдaIaopa, яку обіймапа

H·r· T:

1Jrrересами, через два ТИЖНІ на,

скорочуєтьCJI і посада заступника

наче б то скорочену посаду, peд~~
аво ПРОJJВJIJIЄJ'ЬCJI при розпоДШ1

nPИЗНа1J8Є в.п. ПРОCJIНов~ Це т-.к~~ощі PJUI розміщеШIJI матеріалів.

редВlЩiйниx завдань та вИД1JIеННJI газ
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О те, що за два MICJ1Ц1,
тобто 2~ КВ~~ ц.р., 11. посада скорочуєrься». Насtdпьки нам відомо, ПИI'8ННJI

J-

реорr&НSЗВЦII

узгоджУВалися.

та

ЗМІна

UJТaтнoгo

Розпису

із

співзасновниками

не

Бе9перервний стаж роботи Н.М.Гомеюок (Чемериченко) у редакціі
noети «Нове ЖИТТJl» M~e 25 років, також відзначена грамотами та
ЦіННИМИ подарунками сmвзасновникїв. До виходу на пенсЬо Н.М. Гомешок

зDJJ1ппаєгься 2,5 роки. Тому постає питання: чому пенсіонери Г.П.
ПРОСJlВова та ~1 чолов~ ~.п. Просянов ~ають змогу працювати і після
ВllХОду на пенсІЮ, а меНІ ВІДМОВЛJIJOТЬ у правІ бyrи соціально ЗВХІlЩеНОJО

у

52 pOКli?
Часто-густо

подружжя

Просянових

дозволяє

собі

давати

необ' єктнвні, а то й образливі оцінки фаховим, людським та іJПUИМ якостям
працівників. Наприкл8Д, редактор стверджує, щО Н. ГамміА "...JПOдина без
посади, і роботи 'ryr Д1IR неі немає. З вашим досвідом ви можете працювати в
Шmиx газетах." Тому СТОРОJПIі люди можуть тїnьхи здогадувanrся, в яких
складних морально-психологічних умовах доводиться нам працювати.

Просимо співзасновників захистити наші права.

н.г.г8М8lriй ~ н.м.гоменюх
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ВИТЯГ

із наказу ХІ 2 від 27 лютого 2007 року
по редакції газети "Нове ЖИ1ТJI"

у зв'язку з необхідністю реорганізації штаmого розпису працівників
редащіі міськрайонної газети "Нове ЖИnJJ" персонально попереджаю
завідуючу відділом промисловості та соціальних питань Гуменюк Н.М. про
те, що за два місяці, тобто

27 квiТНJJ 2007 року, ії посада скорочуєrьСJJ.

rЯffi"~
наказ оголошено (підпис) иr'/fi

Редактор
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(Г.П. ПРОСRнова)
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&po.8P";~IfO~ 8~~::e~c:~, 1. Тел.: 4.03-76і 4.13.16

МФО 300540, "ОД зкn"'о 024;;~rвrfOHIUf.HOfD 1Ю381fn1y-,

".i.~)-~~_200I. р.

г

у зв'язку з необхідністю реорганізації штату працівників редакції
Броварської міськрайонної газети "Нове житrя" цим повідомленням
попереджую Вас, Н. Г. Гамалій, про те, що ваша посада скорочується з

260ЇТШІ 2007 року.

Редактор

r. п. ЛРОC1lнова

3 nОllередженlUI.М ознаЙОАUlена 26 ЛЮlnого 2007 року.
н. г. Гамалій

(Іlідnuс)
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Секретарю міської ради
п. Сапожку І.В.

у зв 'язку з ТИМ, щО Броварська міська рада не підписала текст "Угоди про

висвітлення діяльноcri Броварської міської ради", наданий міському голові п.
Антоненку В.О., і виділила як співзасновник у вигmrді дотацій на 2007 рік пише

40

тисяч rpивень (такої суми вистачає на півтора міСJlIVI дiJшьності газети),

редакція

вимушена

скоротити друк безкоштовних оголошень, Jlкі

надходить з міської ради.

Редактор

y'Q,J- Г. П. ІІРОСЯНОВА
/
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Ж8ДI\III.Їет ацїі
4-03-76; 4-23-26

260013800501 в 6PoBaP,;uri:;kд~;;'~~O~. 2. Тел.:
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сс ___ »_
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Секретарю міської ради
п. Сапожку І.В.

Відповідаючи на Ваш лист Н!!813 від 22.03.2007 р., повідоМJ1JlЮ таке.
у профспілковій організації редакції міськрайонної газети "Нове ЖИТfJl" з 12
працівників лише три вважають себе членами профспілки. У колективі не
пригадують, коли востаннє були звітні чи звітно-виборні профспілкові збори.
За сьогоднішніх умов журналісти здебільшого стають членами Незалежної

профспілки

журналlCnВ

України.

Останній

колективний

договір

між

адміністрацією і трудовим колективом редакції міськрайонної газети "Нове

житrя" було схвалено на зборах !рудового колективу 1S серпНJI 2002 року.

Пізніmе він втратив будь-який смисл, оскільки не було, JlК і сьогодні, сталого
фінансування редакції співзасновниками.

Редактор

Y-~.fГ Г.П.ІІРОСЯНОВА

ДОДАТОК

ДО рішеmur ВІІКОНКОМУ

Броварської "Ііської paдll

BiД~»~004

N!~-oZV

- ~ЕДАКЦІЙНий СТА1УТ

комунального ПlДПриємства редакції газети «Нове житгя»
І.ЗалальвіположеВВR

·_... 1·.-I-Комуи~не .~ідпри~ство редахціі газети «Нове житrJl» - виданu
Бро~а?сь~.. МІСЬКОI T~ раионної .рад, Броварської районної державної
~~aцl1., .JJКe надалІ по Т:КСТУ ІМеНУЄТЬСJl «PeдaкцїJl», зареєстрована У

В1ДПОВ1ДНоcn ІЗ Законом УкрВ1НИ «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Украіні».

1.2 Співзасновниками газети є Броварські міська і районна ради,
Броварська раіонна державна адміністрація та копеІСТИВ Редакції газети
«Нове ЖRТrJl».

1.3

Редакція

є юридичною особою і здійсlDOЄ свою виробничо

господарську діяльність в умовах дотації Співзасновниками. Редакція має
своє майно, самостійний баланс, розрахунковий рахунок. Редв.zcція має право
від свого імені yICJI8Дати договори, набувати майнових прав 1 нести по них

зобов'JJЗaвнJI, виступати позивачем і відповідачем ~_суді, ар~ітражі. Редакція
набуває права юридичної особи з моменту peEC'tpВЦI1.
оо....
1.4 Редакція відповідає по всіх зоБОВ'JIЗ~ 'належним ІН манном. •
L.~.~~~ ~epYЄТЬCJl у своїй ДЇJlnЬВОCn 1СНУЮ~ законодавством І цим

· __ _

статутом.
киї
- бл бу в
1.6 Адреса Редакції: 255020, м. Бровар~
ВСЬК0160~9з4140: .
Незалежності 2 телефон 4-03-76. Розрахувковии paxyнOsK402
в
.'
,
024733398
МФО 300.
......
АБ.Бавк.рenонального. розвитку код
•'
.

п. Основні напрRМ~ ДІЯльНОСТІ w'am.Rocтi Редакції є
амними ЦЇJIJJМИ 1 завдВНВJJМИ
2.1 ОСНОВНИМИ прогр..
6'
воЇ інформації про ПОЛІтичне,
P,AIW-

розповсюджеННJI
ех

о

· ОНОМlчне,

•

правдивОI, о єктив .uпе ЖИТІJI міста і району;
mNoDИe
екопоП-ап
оо
СОЦІальне, "'!.- .
'.
міСЬКОЇ та районної рад, БроваРСЬКОI
о

lНформувaниJI про ріше~ ~ Д1JIJIЬ~CТЬ t.т.пеSВJI дiяnьності rpoMIДcЬJQlX,
..
о.
а WU1Н1стр8Ц11
висв
.
РаиОНВОІ
державНО1 ~~'пективів . yrверджeJПfJI ПРІОРитету
••

nPОфспinкових орraиізацій, трудових КО ....-rvrrійних прав та законних
в· захист ICOH.......&·.1~
•
·тики
зara.nьиоmoдських Ц1Нносте ,
активної СОЦlалЬН01 ПОПI
~
інтересів rpOM8ДJIВ; зтinеНВJI в ЖИТfЯ . Д1JJI IDИPокоro обміну думками 1

.

орієнтованої на moдинУ; надання MO~~:He та національне Biдpo~eННJI;

дИскусій З приводу різних npо6пем,

,бережеИНJI і ВИІСОРистанІЦ па ••'
.
..
-яток Історі
відображеВВJI Ф.8ІСТ1В 1 ~oдiii нашої історіі
s та купьтури, об'єtcтиaне
2.2. РеДaJЩ1Jl
реалsзує ПРОГРА"'" св ... .
. в
_..J ОЄl ДUIJJьн.ОСТІ. на основі професійної
свмостіііиоСТ1 • тручанlЦ у ВНУТРЇIu
орraвізацій не допускається.
mo редакцІЙНУ роботу з боку інших
2.3 З метою реалізації ПРограми Редщ.
.
а) визначає ва договірній основі ви об UI ~~ж.
.
СпівзасновниКами і видавцем;
р НВЧІ, фІнанСОВІ взаємовідносини із

б~ BC~iiає в ~OГ~BipHi відносини з РОЗПОВСЮджуВачем газет:

в, ЗДІ СlПOє ШПD угоди, передбачені UUUUим
б.

-..&"&ПQ

'

законодавством·

г) ВИІСоиує УДЬ-JlК1 ВИДИ виробничо-господарськоі дiяnЬно~j JJЩО не

суперечать чиввому закои~давству і M~i ДЇJJnЬHocтi Редакції;

,

~ заб~пеЧ?'є иале~l виробничі і соціальНО-ПОбутові умови ЖИ'rrJl і

пр8Ц1 ПР8Ц1ВНИJQ~ РеДВКЦ1I, в тому числі соціальні блага ДJIJI працівників, JIКЇ
вихоДJ1ТЬ ва певс1Ю.

2.4 Редакція має право:
а) виступати учасииком асоціацій, кооперативів та інших формувань ДJJR

здійсиеиия виробвичо-господарської дівльиості;

б) зamnyвaти і публікувати достовірну інформацію від державних,
громадських

оргаиізацій,

посадових

осіб

про

іх

дiJшьність,

знайомитися

з

вЩпОВЇДИИМИ документами;
В) в період важливих політичних кампаній чи подій акредитувати своіх
журналістів при державних органах і ГРОМ8Дсьхих організaцiJlx за іх згодою .

.;"
. '.

..... .

nІ. Майво, фонди Редакції

~.1· дпа забезпечеИИJI діяльності Редахціі ~рюєтьCJI. Ста~ий фонд.

І Вів СКJl8Даєr&CJI з оСвовних засобів виробництвІ, 1ВПDIX Ц1ВНостеи, що є на

бапаисі Редакції.
3.2 Джерелами формуванвя майва Редакції є:

а) прибутхи. одержані від B~~КY raз~, публікацій реклами,

оroлошень та iиmиx видів господаРСЬКОІ ДJJШЬво~,

б) дотації із бюджету та коштів СпівзаСRО~;
В) прибутку від акцій, іюпих цінних паперш;

оо

г) iвmi джерела, ве заборонені закОНОдб~ствоm::;:в;~ок прибутку,
3.3 Cтa-~
фонд може бути з JJJЬШ
.A,J ~~
•
ЇJUПИX Н8ДХодж~.
_D'L

додаткових ввесків Співзасно~ чи

aцiвниJCaМ за результатами праці

3.4 ЄДИJUD.f джерелом усІХ вИПJJат пр
CJIy>киn. фонд оплати праці.
. від оroJIошевь, зниженюо збитків,
3.5 При перевихованні плану дохоДІВ ацівSИКВМ Ред8КЦ1Ї щомісячно

економії коштів ва видання ~е:иsoПРпроцевтів мїCJAНOro посадового

В1bJJJаЧ)'ВаТИметьСJl премія в роз~Рl

_
01ОІаду але В межах коштів peдaxцsl.
їможуть бyrи зВJ1Т1 Jlише з 11
,
рахутсу PeдaJCЦ1
адках. прямо
3.6 Грошові вадходжеНВJI з . допускаєrь CJI ТЇJIЬки у вип
.

3toди Беззапере1lНе СІІИСaJПUI J(Опmв

.

передбачених законодавСТВом зо

,

ІСремавр'

строки чи приховання частини прИбv-r.;.. .

3•7 Одержаний
б
.
при УТок
випученlПО не П1ДJlJlГaє.

831

невнесеНIIJI сум у виз

.І "ац, вІД ОПодаТll'vD

знаходиТь

.

начеНІ

'.....1 uaНIIJI.
CJJ У РОЗПОРядженні Редакції і

IV. Упрааліннн

.

4~1 ~С?РІВНИЦТВО Редакцією ЗдійснюЄІ'ЬCJJ .
•
основі ПОЄДН8ИИJJ самоуправпінНJI журн' у ВІДПОВІДНОсті З ії CтaтyroM на

4.2 Органами управпінНJI Редащії eв:rlr:rcLKOfO колективу і єдиноначапа.

о.

_

•

а) загальні збори трудового коле~ву.
б)_редактор. - о
-

•

_

'

4.3 Загальні збори мають ~~~o
ийм'
.
стоСУЮТЬСJl дUшьності Редакції.
пр ати будь-які Рlшенни, ЩО
.Загальні
. збори правомочні прийм'ати ріmенни, якщо на них ПРИСУТНІ. ДВІ.
'Ірen· члеНІВ· колективу ··Редакції: -Загальні збори пр
.
•
•
ОВОДJIТЬся не РІДШе 2-х
разІВ на рІК.

4.4 До ВИКJПOчиоі компетенціі зборів відноситься:
а) рекомендація кандидатури на ПОСаду редактора;
б) обр8IIИJI ради трудового колективу;
В) визиачеИВJI програми (основних принципів) дiJшьності Редакціі у
відповідності з договором укладеним із Співзасновниками;
г) застосувaниJI нових форм господарювании, ПРИЙНJJТrя рішень про
входжеНВJI в асоціації та інші формуваини і вихід із них. зanyченни до

. дUшьності Редакції інших учасників на пайових і акціонерних засадах;
д) ввесеИИJI змів і доповнень у даний Статут.
. ' 4.5 Дорадчим консультативним органом Редакції газети є Комітет у
справах- преси та інформації Київської оБЛдержвдмініСТРаціі~ ~ надає
Редакції методичну та юридичнУ допомогу, консультує. з РІЗНИХ .питань

податкового законодавств&, виступає посередником мІЖ РедакЦІЄЮ та
Мiвi~CТВOM івф'О'р-м@ЦЦ У~аіни. о

-

-

_о'

О' О

4~6 рёдШіїЮ очолю~-'редШор, котрий призначається (обирається) на

посаду і ЗВЇnЬWlЄfЬCJI З посади Співзасновниками.

4.7 Редактор:

.
е
іЙНJIX пnанів, а
а) забезпечу.є ВИIWIІ8ИНJI.пОТО~оl перспективlDIX р іЦ8КЦ

'l'alCож рішень загальних збоуіВ;
... вКJПQЧ8lOЧИ rpошові кошти;
б) РОЗПОРJJДЖаєть~ маино~.Редaкцu, о, забезпечує іх ВИІСОНIlIID;

В) yxn&Дає від імеm PeД8КЦIl дoroBOP~I ~ Редакції В ycтaвoвneHoмy

г) бере і звїnЬИJIє З роботи працІВ
ПОРИДКУ;
...._ штаТНИЙ розкnад, визначає службові
д) затверджує структурУ Peд8КЦl1, n

Обов'язки працівників;

ого законодавствІ, вирішує ПИТ8JШJI

.

е) керуючись нормами IСнylOЧ )J(JIИX умов праці членами трудового
ОIJJIати, режиму роботи cтвopeНКJI напе

1СОJIективv о

. є)

.І t

предСТaвJlJlє

JllДnpвємствами,

•

Peд~.

організаціЯМИ

У

1

•

ивах

BIДJlOC

становВМИ ,

у

із

Співзасновниками,

державними

органами.

rpоМВДСЬКИМИ
.
арбltpВЖНОМУ

організаці.ми і ОКр

••

емими ~

СУДІ 1третейському суді.

ОМaдJlнами, а також у суд·

ж) ~атве~джує КОшторис на утрим'...
з) ВІДПОВІдає за достовіРНість ОnYб~ PeДIXЦII;

1,

й) приймає рішеННSl з іН1ПИХ rnrra:lk~ваних П~ВіДОМJIень;
із йОГО службового становИЩа;
ь ДUlJJьноСТІ Редакції, що Випливають
і) несе відповідальність за ВИkОнанн.

.

засобу масовоі інформації, його Редакц.оо ~имо~ до ДlJlJIЬHoCТЇ друкованого
пресу та інших законодавчих актів Укр~::'JДПОВ1ДНО до закону Украіни про
v. Права та обов'язки журналістів р _
5.1 Журналіст має право:
едаК:ЦII
~) на •Віфпьне о~ерж8ННJI, викор~CТВНIUI, поширенНJI )пуБJIікацію) та

б

з еРІГ811НJ11И

а

ормац11;

б) відв~ати державні органи ~ади, op~ місцевого самОВРJlду88НВJ1,
також П1ДDpиємства, установи J органІЗаціі та бути приiiНJrrим іх

посадовими особами;
в) відкрито здійснювати записи, в тому ЧИCJIі й з застосувaнJIJIМ будь
JПCИX технічних засобів, за ВИНJIТКом випВДІСів, передбачених законом;
г) по преД'JIВJ1еННІО редакційного посвідчеШIJI перебувати в MicЦRX
стихійвого

лиха,

катастроф,

аварій, масових безпорJlДКiв та мітинrax,

демонстраціих, на території, де ОГОJIошено надзвичайний стан;

д) звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних
матеріалів;

е) поширювати підготовлені вим поВЇДОМJIеННJI і матеріапи за ВJlасним

підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);
є) відмОВJJJl1'Ися від пуБJIіющіі матеріалу за масним підписом, JIIQЦ~ йОГО
зміст ПЇCJIJI редакційної праВки суперечить особистим .переков~ автора;

ж) ва збережеНIUI таемвиці авторства та джерел JВформaцu, за вИВJIТКОМ
8ИПадків, ХОЛИ ці таємниці обнародуютьCJI ва вимо~ суду;.
.

з)

брати

участь

У

обговоренні

J

вирІШеННІ

питань

8!1уТрішньоредакційноro житrЯ;

.
б ати участь У
и) висувати свою кандидатуру ...на керІВНУ посаду. р
IC0Вkypci на заміщеВНJI посад у РедаІСЦ11;
..
ювати свою точку зору чи
і) при необхідності звертатиСЯ до суду 1В1ДСТО
ПОЗИЦію З тих чи інших питань; .. авто ськоro roHopapy. розподілі і

і) брати участь У розПОДІЛІ.

~BOcтi засобу масової інформації.

8ИКористанні доходу, одержуваного. в1д Д

, __.3.

WVnU8JI1CТ
зобов ЯЗIUSВD·
P

...

•
ності
5.2 Працівник PeД8J(Цll, I."J r
а) дотримуватися програми ДiJUIЬ

дових або іНШИХ договірних

ЇВфОРМації,М
з РепаІСЦЇЄЮ ЯКОГО він
перебуває УРТР~~УпПі·
ВНJIМII r:raТYТY e",,~,
•

8IДНОСИНах, керуватисЯ П~JJО~~,

-

друкованоro засобу маСОВОI

.

і достовірну івформ~;

б) подавати дпя публlКВЦ11 об ~бНУ. иапaJOТЬ івформaцtЮ щодо іх
-аСІ осІ , JПO P~
В)

задовоJIЬНJIТИ

..

прохlІРР"·

автоРства або збережеВНJI.

5.3 Таємниці авторства;

г) відмовmrrиСJl від ДОРучеRJц ред

БУТИ ~иконано без ПОрушеmц З~~~; актора ЧИ Редакції, JlЩО воно не може
д) предcтaвmrrися та npea'JlВJIJn1i- -ё" ЇЇ --:;.--

" " -"" - "
документ, що засвідчує його належн' р д КЦ1ИНе ПОСВЇДЧенНJI ЧИ інШИй
іНфОРМації;
lсть до друкованого засобу масової
е) виконувати обов'язки_учасника іВформапї:-...._. .

~пПИА ВІДНосин'

•

Є) yrpимуваТИСJl ВІД поmиpеННJI в коме

'"

..'

. "

матеріалів, sпci містять рекламні відомості про :::и~lJIJIXирОб:іnpМв:lйн~
чи ПОcnyr;

~Il

______ж) ---перевірити-- достовірність
•

. '

•

інформації

,

lПl'V

одержує

._"J

ВIДПОВ1ДaJIЬНІСТЬ за допущеНІ перекручеННJI та помитси'

•

1

нести

з~ сумлінно . ..виконувати СВОі. службові обов:JlЗIОІ, дотримуваТИСJl

внутр~оредatЩ1ИИо~

порцку,

ве

допускати

порушень

трудової

ДИСЦИШnНИ, своєчасно І оперативно виконувати всі Редакційні завДIUIНJI;

Й) постійно підвищувати свій професійний рівень, бути прикnвдом у
праці, ДО'1'римуваТИСJl закоивості і норм загальнолюдської моралі.
5.3 3а порymеННJI трудової дисциміни, професійної честі до працівника
Редакції заСТОСОВУЮТЬСJl такі заходи виховВВIIJI і впливу: зауважеННJI, доганІ,
сувора доrаиа, попереджеRВJI, розірвaннJI '1'рудовоro договору. Кожне таке

рішеВНJI працівник Редакції має право оскаржити ШJIJIXом aJIeJUlції до
Спївзасвоввихів або су11У. Причому PeдaкцїJI (редактор) не має права

розривати з працівниками договір без попередніх зауважень і cтsrнeнь, що
передбачено захоном.

"

VI. Робота з авторами

._.. _~~1 f~R~~ ~eд.e ~~~C}B'y" робоІУ, оro~ошує творчі ко~си.:. залучає д?
роботи позаштатних авторів, ІСовсультaиnв, створює ради 1 СТУД11 при газ~,

Випускає літературні та peKJIamHo-інфорМ8Ці~ дoдa~.

..

.

6 2 РедaIЩЇJI використовує твори журватсТИJ(И, ттератури, ~cтeцтвa 1
вa~ "ДO'J.'PИМ)'ЄТЬСJl _положень _Закову щодо авторських прав 1 захисту

івтересів авторів.
.
ажеВВJI і пропозиції що
6.3 Ред8ІЩЇЯ відповідає ва КP~. З~~а JlИСТИ іншого xap~epy
ctОСУЮТЬСJl її роботи. ~ ..про B1ДIJOB1Д1
редакція може вирішувати ва СВ!И розсуд. 'amв' збер:_VYI"I..CJI в архіві одик рік.

·

иriвaЛИ матерІ

uuav ....

б.4 Листи rpOMaдIВ 1 ор

'" та інші матерїапи.
Редакція ве повертає авторам листи, рец~взu JПCi ве відображають точки зору
6.5 РедaIЩЇJI може друкувати матеРlaJIИ,
реда1Щіі.
.","", в яких пропaryЄТЬcJI війнІ,
друку матерll1о1иА'
• '" а
6.б РедaIЩЇJI не допускає до

IlaсИJIЬство

жоnстоКЇСТЬ, розпamo

єтьCJI

расовІ,

ваціональн8,

рeтnив

"'•.;ви конституційного ладу або

,r
~~~,~
~
ВОРожнечІ, є заклИКИ до захо~е
аввя в особисте житrя гром
,

територіальної цілісності Vкра1НИ, є ВТРУЧ
ПОСJIГaВиJI на іх честь і гідність.

б.7 У друкуваиві спростування

311(0ВОДавством.

•

р акція керуЄТЬCJI тІЛЬКИ чинним

ед

6.8 Peдaкц~ не розro~о~є прізвищ авторів, S1кщо вони цього побажanи
а '[8ІСож ~ep~ lиф~рмаціl, КРІМ випадків, передбачених законом.
'

.

vп. ПРИDивеllИЯ діяльності РедакЦІЇ Г83m1
6.9 ДUШЬИ!СТЬ Редакції raзети може бути припинена спinьним рішeииJIМ
спївзасновИИЮВ або у випадку порушенВJI діючоro 3акоиодввства, в
~p,r).B9.J4Y... . рорядку. ПрипииенВJI дiJШьності видаНJUI за рішеННJIМ
співзасновИИХ1В nPОВОДИТЬСJl у відповідності з дiJочим законодавством.
J{onеtaИВ Редакції ставить про це до відома за два місиці. Співзасновники

берУТЬ B~ себе З~~ОВ'JlЗaишt про працевnаштуванНJI журнвnістів, інших

- .. --- .

праціВНИКіВ РеДаІЩ11.

VIП. Статут газети

СтаТУТ газети приймається ва зaranьиих зборах працівників Редакціі і
затверджУЄТЬСЯ Співзасвоввиками або їх повиоважними представниками.
СпівзасновНИКИ вправі вносити зміни в Cтatyr за погоджеllИJlМ з трудовим

tonех'1'ИВОМ Редакції.

КеруюЧИЙ справами виконкому
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В. п. Дворський

