ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення міської ради
25.10.2017 №54

Звіт роботи тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради
з питань перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z»)
Згідно з положенням про роботу тимчасової контрольної комісії з питань
перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z»)
завданнями тимчасової комісії були:
1. Перевірка діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z») за період з 2016 року до закінчення терміну роботи комісії:
1.1. Оцінка та аналіз дотримання всебічного висвітлення діяльності
органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя;
2.1.Вивчення рівня технічного оснащення КП «Муніципальна телевізійна
мережа» («Телеканал Z»), яке необхідно для ведення діяльності.
2.2. Вивчення фінансової звітності щодо розподілення бюджетних та
власних коштів КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z»).
У своїй роботі Тимчасова комісія керувалася Конституцією і Законами
України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та
цим Положенням.
В процесі роботи Тимчасовою комісією було встановлено наступне.
1. Результати аналізу контенту телеканалу Z (КП МТМ)
Згідно з Положенням тимчасової контрольної комісії Запорізької міської
ради з питань перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z»), зокрема, п. 3.2. «Оцінка та аналіз дотримання всебічного
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя» на
основі розробленої методології було проведено аналіз контенту телеканалу Z.
Роботу було проведено залученим експертом, кандидаткою наук із соціальних
комунікацій, старшою викладачкою кафедри журналістики ЗНУ, регіональною
представницею Інституту Масової Інформації Наталією Виговською.
Обґрунтування методології
Для отримання релевантних результатів нами було обрано такі об’єкти
моніторингу: щоденний випуск новин «Новини Z», підсумковий випуск новин
«Акценти дня», аналітичну програму «Актуальне інтерв’ю», рубрику «Розмова
з депутатом».
Загальна кількість випусків програм та період моніторингу
«Новини Z», період моніторингу з 1 по 30 квітня 2017 року, кількість
новинних випусків: 20, загальна кількість промоніторених новин: 252 новини.
«Акценти дня», період моніторингу з 1 квітня по 30 червня 2017року,
загальна кількість промоніторених випусків: 56.

2

Рубрика «Розмова з депутатом», період моніторингу з 1 березня по 31
липня 2017 року, загальна кількість промоніторених випусків: 63.
«Актуальне інтерв'ю», період моніторингу з 1 березня по 30 квітня 2017
року, загальна кількість промоніторених випусків: 10.
Завданням моніторингу новинних випусків («Новини Z») було визначення
таких параметрів: загальна кількість новин в щоденному випуску новин,
загальна кількість згадувань у якості будь-яких джерел інформації
представників місцевої виконавчої влади (мер та посадові особи) та
представників депутатського корпусу (депутатів), якісний склад згадувань
(позитивні/нейтральні/негативні), тематика новин.
Під позитивними згадуваннями варто розуміти такі, які несуть позитивний,
схвалюючий контекст заяв/опису дій/коментарів джерел інформації або їх
згадувань про третіх осіб (в нашому випадку, мера/посадових осіб/депутатів);
під нейтральними згадуваннями варто розуміти такі, які мають нейтральний
контекст заяв/опису дій/коментарів джерел інформації або їх згадувань про
третіх осіб (в нашому випадку, мера/посадових осіб/депутатів); під
негативними згадуваннями варто розуміти такі, які мають критичний контекст
заяв/опису дій/коментарів джерел інформації або їх згадувань про третіх осіб (в
нашому випадку, мера/посадових осіб/депутатів).
Завданням моніторингу підсумкової програми новин «Акценти дня» було
визначення кількісних даних щодо згадування або представлення міського
голови як джерела інформації та якісного складу згадувань про нього
(позитивні/нейтральні/негативні).
Завданням моніторингу програми «Актуальне інтерв'ю» та рубрики
«Запитання депутату», було визначення кількісного та якісного складу спікерів,
яких запрошують в ефір (їх професійна приналежність, представництво у владі,
приналежність до політичних або громадських організацій).
Результати моніторингу
«Новини Z»
Кількісні показники: за період моніторингу було виявлено не менше 82
згадувань в новинах представників виконавчої влади та депутатів. При цьому,
джерелами інформації виступили 78 представників виконавчої влади
Запорізької міської ради та 4 представника депутатського корпусу, відповідно
95% джерел інформації в новинах становлять посадові особи, та 5% - депутати
Запорізької міської ради.
При цьому, частка позитивних згадувань/контексту повідомлення, в яких
фігурували визначені джерела інформації, становить 44 %, нейтральних – 56 %.
Негативні (критичні) згадування представників виконавчої ради або депутатів
відсутні.
Кількість згадувань
міського голови Володимира Буряка або
безпосередньо поява в ефірі як джерела інформації дорівнює 13 разів в 20
випусках новин. При цьому, частка позитивних згадувань дорівнює 77 % (10
згадувань), нейтральних – 23% (три згадування).
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Що стосується частоти згадувань в проаналізованих новинних випусках
представників виконавчої влади м. Запоріжжя та депутатів, було отримано такі
дані:
Володимир Буряк, міський голова, - 13 згадувань;
Анатолій Пустоваров, заступник міського голови, - 12 згадувань;
Валерій Мостовий, голова районної адміністрації по Олександрівському
району, - 5 згадувань;
Олександр Власюк, начальник управління з питань транспортного
забезпечення та зв’язку ЗМР, - 4 згадування;
Едуард Багіров, начальник управління фізичної культури, спорту і туризму
Департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради, - 4 згадування;
Костянтин Онода, голова районної адміністрації по Дніпровському району
- 4 згадування;
Сергій Мішок, перший заступник міського голови - 4 згадування;
Валерій Еделєв, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради - 4 згадування.
Що стосується тематики новин, найбільше новин було присвячено темі
«Спорт» - 78 новин (або 31%), «Культура» - 33 новини (або 13%), ЖКГ
(діяльність комунальних підприємств) – 28 (або 11%), «Надзвичайні ситуації» 18 новин (7%), проблематика АТО – 16 новин (6%), «Кримінал» та
«Суспільство» – по 14 новин відповідно (або 5,5%). Найменше новин
стосувалися теми «Корупція» - 2 новини (або 0.8%), «Здоров’я» – 5 новин (2%),
«Освіта» та «Транспорт» - по 7 новин відповідно (або 2,7 %).
«Акценти дня»
Кількісні показники: в 56 підсумкових випусках новин було виявлено 103
згадування про міського голову Володимира Буряка (в середньому, 2
згадування в кожному підсумковому випуску новин). При цьому, частка
позитивних згадувань склала 44,6% (або 46 згадок), нейтральних згадок – 52,4%
(або 54 згадування), негативних (критичних) – 2,8% (або три згадування).
Зокрема, два негативних згадування стосувалися тематики «Захист тварин» та
мітингу «Цирк без тварин» (програма від 4 квітня 2017 року, програма від 18
квітня 2017 року), та теми вступної кампанії (програма від 8 червня 2017 року).
«Актуальне інтерв’ю»
В проаналізований період в ефірі програми були такі гості: Віталій Купрій,
народний депутат, партія «УКРОП», Віталій Тишечко, представник фракції
«Нова політика»,
Руслан Колесников, заступник керівника
руху
«Справедливість» та Дмитро Іванов, лідер руху в Запорізькій області, Григорій
Самардак, голова Запорізької обласної ради, БПП, Віталій Рябцев, депутат
Запорізької міської ради, фракція «Батьківщина», Роман Акбаш, журналіст,
Володимир Головешко, начальник управління внутрішньої політики, преси та
інформації Запорізької міської ради, Юрій Орєшкін, депутат Запорізької міської
ради, фракція «Опозиційний блок», Єгор Семенков, перший заступник голови
запорізької обласної ради (Опозиційний блок), Сергій Мішок, перший
заступник міського голови Запоріжжя.

4

Тематика програм: корупція в КП «Наше місто», вибори до територіальних
громад, виконання бюджету, результати сесії міськради, результати бюджетної
сесії, депутатська діяльність, проблеми ЖКГ, історія Запорізького краю,
демонтаж пам’ятника Леніну, створення смарт-міста, переробка сміття,
освоєння бюджетних грошей та бюджет міста.
Аналіз змісту дає підстави стверджувати, що в даній програмі наявна
можливість плюралізму думок та виказування критичних зауважень щодо
діяльності представників міської влади: посадових осіб або депутатів. Однак,
варто зауважити, що в рамках даного проекту трапляються замовні матеріали,
як, приміром, програма від 10 квітня 2017 року з представниками руху
«Справедливість».
«Запитання депутату»
Рубрика «Запитання депутату» розміщується на каналі Youtube, тож, за
основу моніторингу було взято 63 випуски програм у період з 01.01.2017р. до
31.07.2017р. Результати аналізу показали: в рубриці представлені всі
депутатські групи та фракції, включаючи позафракційних депутатів. За
частотою участі в програмі вони розподілилися так:
представники «Опозиційного блоку» - 18 випусків (28,6 % від загальної
кількості проаналізованих випусків);
представники «Батьківщини» - 11 випусків (17%);
представники Блоку Петра Порошенка «Солідарність» - 9 випусків (14%);
представники «Сапопомочі» - 8 випусків (12,7%);
представники «УКРОПу» -7 випусків (11%);
представники «Нової політики» - 6 випусків (9,5%).
Найчастіше в ефірі виступали такі депутати: В’ячеслав Зайцев – 6 разів
(БПП), Віталій Тишечко («Нова політика) – 6 разів, Руслан Божко
(Опозиційний Блок) – 5 разів; Олег Германюк – 4 рази.
Рубрика «Справи депутатські»
В даній рубриці висвітлюється діяльність окремих депутатів – робота з
виборцями, допомога у вирішенні тих чи інших проблем мешканців Запоріжжя,
участь у святкових заходах, організованих депутатами ЗМР. Рубрика не
входить у випуск новин, а транслюється окремо після одного з випусків новин.
Згідно з внутрішніми розпорядженнями телеканалу Z, рубрика не розміщується
на каналі Youtube, а випуски зберігаються на телеканалі протягом 14 днів.
Загальні висновки
В основу журналістської діяльності телеканалу Z, основним завданням
якої є створення актуальної для аудиторії інформації, покладені принципи,
занотовані в редакційному статуті «КП «Муніципальна телевізійна мережа».
Аналіз редакційного статуту виявив відповідність задекларованих принципів
роботи редакційного колективу базовим журналістським стандартам. Зокрема,
варто звернути увагу на п.2 «Вимоги до створення та поширення інформації»,
пп. 2.1.4 – 2.1.9, де наявний детальний опис сутності збалансованої інформації,
її критеріїв та підходів до створення сюжетів, крім того, п. 2.1.10, де
декларується принцип належної безсторонності у випусках новин. Тобто,
положення редакційного статуту спираються на базові стандарти професійної
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журналістики, основне завдання якої – всебічне та об’єктивне висвітлення
подій та інформування аудиторії у максимально повний спосіб з урахуванням
етичних норм та стандартів. Це також включає в себе один з принципів критичний спосіб бачення/висвітлення дій, що реалізуються представниками
влади різних рівнів.
На основі аналізу новинних випусків – як головного інформаційного
напряму на телеканалі (новини показують в прайм-тайм, їх аудиторія, як
правило, значно вища, ніж інші аналізовані програми), можна зробити
висновок, що критичний підхід у висвітленні діяльності міської влади, зокрема,
міського голови та його заступників, а також, в більшості, посадових осіб
різних рівнів, відсутній. На це вказує кількість посилань на представників
виконавчої влади, кількість позитивних згадувань/коментарів представників
виконавчої влади. Нагадаємо, як джерела інформації в новинних випусках в
95% випадках виступали посадові особи, що свідчить про те, що головний
акцент при виборі офіційних джерел на даному телеканалі робиться саме на
представниках виконавчої влади. Зауважимо, що залучення депутатів у якості
експертів/джерел інформації без вказування їх політичної приналежності або
належності до певної фракції є загальноприйнятим на вживаним в професійній
журналістиці та розширює контекст коментарів за рахунок профільної
діяльності кожного з них. Отже, можна говорити про те, телеканал в даному
контексті відіграє, в першу чергу, роль не повноцінного медіа, а в певному
сенсі піар-супроводжувача діяльності запорізької міської влади. Це призводить
до того, що аудиторія не отримує повну інформацію, на основі якої вона може
зробити адекватні висновки.
Також варто звернути увагу на те, що 44% від загальної кількості
проаналізованих новин складають новини спорту та культури. Новини,
присвячені проблематиці ЖКГ, АТО, здоров’я, освіта, транспорт, корупція в
сумі склали лише 27% від загальної кількості новин.
Що стосується підсумкової новинної програми «Акценти дня», то тут
динаміка згадувань міського голови складає, в середньому, два згадування
протягом однієї програми. При цьому, 97,2% згадувань є позитивними або
нейтральними, що також може свідчити про упереджену редакційну політики
щодо принципів висвітлення представників виконавчої міської влади.
Аналіз програми «Актуальне інтерв’ю» дає підстави стверджувати, що в
даній програмі можливий плюралізм думок та
виказування критичних
зауважень щодо діяльності представників міської влади: посадових осіб або
депутатів. Однак, варто зауважити, що в рамках даного проекту трапляються
замовні матеріали на користь певних політичних сил, що також суперечить
задекларованим принципам в
редакційному статуті КП «телевізійна
муніципальна мережа».
Принцип запрошення на програму «Запитання депутату» потребує
прояснення та корегування. На даний момент, можна стверджувати, що, не
дивлячись на присутність в ефірі представників всіх політичних фракцій,
найбільша кількість (28,6% від загальної кількості проаналізованих випусків)
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складають представники «Опозиційного блоку», що може бути, однак,
додержанням принципу пропорційності кількісті депутатів у фракціях.
Також на окрему увагу заслуговує ситуація з відключенням прямої
трансляції засідання сесії Запорозької міської Ради на телеканалі Z під час
виступів депутатів окремих фракцій в період з 01.01.2016 до 01.06.2017
(переривання в трансляціях, вихід з ладу обладнання тощо). Тимчасовою
комісією було направлено запит до КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z») щодо отримання пояснювальної інформації щодо фіксування
та реакції відповідальних осіб підприємства від час виникнення цих
позаштатних ситуацій.
В ході розгляду отриманих документів та пояснень комісію було
повідомлено, що переривання трансляції сесії Запорізької міської ради
25.01.2017 року відбулося з технічних причин, а саме: через вихід з ладу
оптиковолоконної лінії зв’язку, що підтверджується листом провайдера ТОВ
«Телза», а також зафіксовано в журналі ефіру.
Варто звернути і на принцип заповнення контентом сайту телеканалу Z
(ztv.zp.ua). Подання новин та публікацій на сайті є вибірковим.
несистематичним та не регулюється внутрішніми розпорядженнями. Записи в
окремим рубриках не оновлювалися по кілька місяців (з травня/ червня 2017
року).
2. Результати аналізу рівня технічного оснащення КП «Муніципальна
телевізійна мережа» («Телеканал Z»), яке необхідно для ведення діяльності.
Згідно Положення тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради
з питань перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z»), зокрема, п. 3.3 «Вивчення рівня технічного оснащення КП
«Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z»)», яке необхідно для
ведення діяльності, було здійснено аналіз рівня технічного оснащення КП
«МТМ».
На даний час рівень технічного оснащення телеканалу є незадовільним.
Для покращення ситуації з технічним оснащенням Запорізькою міською радою
в бюджеті міста на 2017 рік було виділено КП «Муніципальна телевізійна
мережа» («Телеканал Z») фінансування на оновлення технічної бази
телеканалу.
При підготовці бюджетного запиту на 2107 рік в частині придбання
обладнання підприємством здійснено аналіз цінових пропозицій у
постачальників з метою отримання інформації щодо обсягу необхідного
фінансування. Орієнтовна вартість обладнання (128 одиниць) становить 5 814,
455 тис. грн.
КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z») було здійснено
закупівлю через систему електронних закупівель ProZorro за допомогою
процедури відкриті торги. Закупівля обладнання розподілена на 2 етапи:
 закупівля обладнання ефірно-студійного комплексу для телерадіомовлення
(орієнтовна вартість 3 000 000 грн);
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 закупівля апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу
(орієнтовна вартість 2 814 455 грн);
За результатами торгів переможцями обох закупівель було визначено
ТОВ “КОМТЕЛ”, пропозиції якого були найбільш економічно вигідними.
Відповідно було заключено договір від 03.04.2017р. № 201770304 на суму
2 170 000,00
грн.
(придбання
ефірно-студійного
комплексу
для
телерадіомовлення) та договір від 04.05. 2017р. 03052017 на суму 2 810 415,60
грн. (придбання апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу).
Станом на 28. 08. 2017 року частина обладнання (комп’ютери для
журналістів та монтажників) вже поставлена на КП «Муніципальна телевізійна
мережа» («Телеканал Z»), проводиться його встановлення та налаштування.
Поставка решти обладнання, зокрема частин комплекту ТЖК (телевізійного
журналістського комплексу), запланована на початок вересня 2017 року.
Загальні висновки
КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z») потребує
постійного оновлення технічної бази. Наразі найбільша потреба постає в
оновленні виїзних комплектів для знімальних груп. З дев’яти комплектів ТЖК
на сьогодні 6 потребують повного оновлення та заміни. Середній гарантійний
термін роботи однієї ТЖК складає 2 роки.
3. Результати аналізу фінансової звітності щодо розподілення бюджетних
та власних коштів КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z»)







Згідно Положення тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради
з питань перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z»), зокрема, п. 3.4 «Вивчення фінансової звітності щодо
розподілення бюджетних та власних коштів КП «Муніципальна телевізійна
мережа» («Телеканал Z»)» було здійснено аналіз фінансової звітності КП
«МТМ».
Згідно з наданою інформацією, у I кварталі 2017 року видатки телеканалу
склали 2,473 млн. грн. Чистий дохід від реалізації продукції склав 370 тис грн.
Валовий збиток становив 1,603 млн грн. Чистий збиток склав 85 тис. грн.
Витрати:
матеріальні затрати - 130 тис. грн.;
витрати на оплату праці 1454 тис. грн.;
відрахування на соціальні заходи - 288 тис. грн.;
амортизація – 193 тис. грн.;
інші операційні витрати – 408 тис. грн.;
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрати зросли на
1212 тис. грн або на 96 %. Основним фактором зростання витрат є збільшення
витрат на оплату праці – з 731 тис. грн до 1454 тис. грн.
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Основним джерелом покриття дефіциту фінансування діяльності
телеканалу стала дотація з міського бюджету – за перший квартал 2017 року
вона становила 1880 тис. грн.
В сукупності доходів в наданій інформації КП «Муніципальна телевізійна
мережа» («Телеканал Z») за I квартал 2017 року не зазначено, яким саме чином
отримані відповідні доходи (реклама, надання оплачуваного ефірного часу,
надання послуг користування колективними антенами прийому ефірного
телебачення тощо).
Середня заробітна плата на КП “МТМ” за період з 01.12.2016 р. по
31.03.2017 р. склала 3457, 16 грн, зокрема за місяцями:
грудень - 3260, 57 грн;
січень – 3523, 29 грн;
лютий - 3520, 62 грн;
березень – 3524, 17 грн.
При цьому, слід зазначити, середня зарплата управлінського складу
персоналу телеканалу за вищезазначений період склала 5225 грн, а
співробітників телеканалу - 3242 грн. Суми наведені після вирахування
податків (“чистими”).
Чисельність персоналу по місяцях складала: грудень 2016 - 93, січень 2017
- 90, лютий 2017 - 101, березень 2017 - 105 штатних одиниць.
Згідно штатного розпису всього на підприємстві на 2017 рік передбачено
126 посад.
Також КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z») до роботи
залучаються працівники поза штатом. Упродовж періоду з 01.12.2016 р. до
31.03.2017 р. було оплачено робіт на загальну суму 57181,5 грн. У середньому,
гонорари складали близько 3177 грн. на місяць.
Тимчасовою комісією було досліджено замовлення КП «Муніципальна
телевізійна мережа» («Телеканал Z») ряду послуг з початку 2017 року.
З ФОП Фролов І.О. 17.02.2017р. було укладено договір на створення
ефірних перебивок телеканалу та оформлення програм. Вартість виконання
робіт склала 56500 грн.
В список замовлених послуг входило створення нового ID каналу та
оформлення програм з робочими назвами: «Діло», телевізійний бізнес-журнал,
«Актуальне інтерв’ю», «Технології екології», «Запитання депутату», «Культура
– це модно», «Здоров’я», «Все для всіх», «Домашні улюбленці», «Говоримо
українською», «Відкритий департамент». Згідно наданої інформації всі
замовлені послуги були виконані до 28.02.2017р., про що складено відповідний
акт виконаних робіт. Відтак термін виконання робіт склав 11 днів.
З ФОП Мамаєв С.В. було укладено договір на надання інформаційної
послуги «Послуги з професійної підготовки спеціалістів» згідно програми
навчання.
Тренінг проходив за наступники темами: «Стандарти інформаційної
журналістики». «Написання підводок. Пошук інформаційних матеріалів,
редагування текстів». «Основи журналістики. Робота з інформацією»
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Загальна вартість послуг за цим договором склала 60 000 грн. Програма
навчання склала 72 навчальних години. Таким чином, середня вартість однієї
години тренінгу становить 833 грн, що слід зазначити, є вище за ринкові ціни.
Згідно з наданою інформацією всі тренінги проводив Мамаєв С.В.
З ФОП Танасов Д.С. 23.02.2017 було укладено договір на виконання
послуги зі створення Інтернет-сайту, його доопрацювання та надання послуг з
гарантійної підтримки.
Згідно з наданою інформацією, вартість робіт по договору склала 62 000
грн, а термін виконання замовлення становив 14 календарних днів. Відтак один
день роботи над створенням сайту коштував замовнику 4428 грн.
Загальні висновки
Фінансові показники каналу за перший квартал 2017 року не відповідають
фінансовому плану. Комісія зазначає, що відсутня довгострокова стратегія із
залучення на телеканал реклами, що в що в перспективі зменшило б
навантаження на міський бюджет міста Запоріжжя. Втім слід відзначити
збільшення надходжень від реклами і появу нових рекламодавців
Заробітна плата співробітників КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z») знаходиться на достатньо низькому рівні та не сприяє
збереженню кадрового потенціалу та розвитку телеканалу. На підприємстві
спостерігається постійний відтік кадрів. Частина заробітної плати виплачується
співробітникам за рахунок наявності в штаті “порожніх” вакансій, що не є
нормальною практикою. Крім того, наявний ряд проблемних питань щодо
оплати праці понаднормових годин та правил виходу на роботу у вихідні дні
представників редакційному колективу.
За результатами перевірки Тимчасова комісія рекомендує:
В інформаційній політиці:
1) дотримуватись положень редакційного статуту, принципів журналістської
етики та всебічно висвітлювати соціально-важливі події міста, в тому числі
розширити якісно спектр офіційних джерел інформації - залучати саме в
новинні сюжети не лише посадових осіб, а й депутатів і зовнішніх експертів;
2) упорядкувати наповнення контентом сайту телеканалу “Z”, зокрема:
- розробити внутрішні документи щодо прозорих та зрозумілих принципів
наповнення сайту та всіх його рубрик;
- наповнювати сайт відповідно до вимог часу, тобто, оперативно і повно;
У фінансово-господарській діяльності:
1) розробити довгострокову стратегію залучення рекламодавців на
телеканал;
2) привести у відповідність з потребами телеканалу штатний розпис;
3) розробити дієвий механізми стимулювання та підвищення заробітної
плати працівників;
4) привести у відповідність трудові відносини з редакційним колективом всі вихідні і додаткова робота повинна бути оплачена на підставі реальних
укладених договорів або принципи оплати мають бути включені в загальний
наказ по підприємству;
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6) розробити програму оновлення матеріально-технічної бази на три роки
(до 2020 року) з залученням власних коштів/ресурсів підприємства.
Для виконання зазначених рекомендацій вважаємо за потрібне
профільному департаменту разом з КП «Муніципальна телевізійна мережа»
(«Телеканал Z») розробити програму розвитку КП «Муніципальна телевізійна
мережа» («Телеканал Z») на найближчі роки (до 2020 року) внести необхідні
проекти рішень на розгляд сесії Запорізької міської ради, КП «Муніципальна
телевізійна мережа» («Телеканал Z») внести необхідні зміни у внутрішню
документацію підприємства.
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

