
Пояснювальна записка 
до проєкту рішення позачергової сесії Запорізької міської ради 

«Про заслуховування звіту начальника комунального підприємства «Міська 
телевізійна мережа» Веліканова Д.Б. за перше півріччя 2021 року» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

 

Депутатами Запорізької міської ради 8 скликання проаналізовано та 

виявлено, що в передачах комунального підприємства «Міська телевізійна 

мережа» за перше півріччя 2021 року здебільшого були присутні 

представників фракцій «Єднання» у Запорізькій міській, районній, обласній 

раді. 

Також на окрему увагу заслуговує ситуація з відключенням прямої 

трансляції засідання сесії Запорозької міської ради на телеканалі Z під час 

виступу голови фракцій політичної партії «Слуга Народу» Харченко Регіни 

Владиславівни 30 червня 2021. 

Згідно п. 2.1.4 Редакційного Статуту (Суть збалансованої подачі 

інформації) «Телеорганізація прагне представляти різні точки зору одразу в 

межах одного сюжету чи випуску новин. У разі якщо оперативно неможливо 

взяти коментар однієї зі сторін, щоб представити її точку зору в межах одного 

сюжету чи випуску, редакція має докладати зусиль для того щоб викласти цю 

точку зору, принаймні в наступному випуску чи наступного дня.» 

Згідно п. 2.1.8 Редакційного Статуту (Персоналії) «Для Телеорганізації 

немає табуйованих осіб про яких вона уникає згадувати в новинах або не 

запрошує до студії. Усі політики та громадські діячі є рівними у своїх 

можливостях.» 

Окрім того, комунальне підприємство фінансується з місцевого бюджету, 

є дотаційним, що може свідчити про неефективну операційну діяльність 

суб’єкта господарювання.  

2. Мета прийняття проекту.  

Отримати наступну інформацію від керівника підприємства, а саме:  

1. Кількість згадувань в новинах представників виконавчої влади та 

депутатів Запорізької міської ради від фракції «Єднання» та пропорційне 

співвідношення згадувань депутатів Запорізької міської ради від інших 

фракцій. 

2. Кількість згадувань міського голови Володимира Буряка або 

безпосередньо поява в ефірі як джерела інформації. Визначити частку 

позитивних згадувань, нейтральних, негативних. 

3. Вказати перелік депутатів, яких було запрошено в якості гостей до 

програм каналу, зокрема в рубриці «Запитання депутату». Підготувати 

відсоткове співвідношення присутності депутатів від різних фракцій міської 

ради. 

4. Надати інформацію про наступні фінансові показники:  

-видатки телеканалу;  

-чистий дохід від операційної діяльності підприємства; 
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-валовий збиток; 

-чистий збиток; 

-витрати (матеріальні затрати; витрати на оплату праці; і т.д); 

-розмір дотації від міського бюджету на покриття дефіциту (в порівняні з 

2019, 2020 та І півріччям 2021 року); 

-перелік всіх джерел доходу каналу (реклама, надання оплачуваного 

ефірного часу, надання послуг користування колективними антенами прийому 

ефірного телебачення тощо); 

-середню заробітну плату на КП “МТМ” за період з 01.01.2021 по 

01.07.2021 включно; 

- укомплектованість персоналом у відповідності до штатного розпису. 

 

3. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Конституція України, Закон України від 21.05.1997 №280/97 «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11.07.2002 № 93-IV 

«Про статус депутатів місцевих рад», Регламент Запорізької міської ради.  

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація даного проекту рішення не потребує додаткового 

фінансування. 
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