
 

 

 

        Пояснювальна записка 
до проєкту рішення сесії Запорізької міської ради  

«Про створення тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради з 
питань перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа» 

(«Телеканал Z»)» 
 

 

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 представники 

фракцій «Єднання» у Запорізькій міській, районній, обласній радах. 

Також на окрему увагу заслуговує ситуація з відключенням прямої 

трансляції засідання сесії Запорозької міської ради на «Телеканалі Z» під час 

виступу голови фракції 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 проєкту.  

Створити тимчасову контрольну комісію, відповідно до положень законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», а також норм Регламенту Запорізької 

міської ради, з метою контролю за дотриманням норм законодавства 

КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z»), аналізу основних 

фінансових показників, ефективності використання коштів місцевого бюджету 

на утримання комунального підприємства.  

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.   
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4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація даного проєкту рішення не потребує додаткового 

фінансування. 

 
 
Депутатська фракція  
«СЛУГА НАРОДУ», 
Голова фракції  Р.В.Харченко  
 
 
Депутатська фракція  
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», 
Голова фракції  О.ОКонстантинов 
 
 
Депутатська фракція  
«НОВА ПОЛІТИКА», 
Голова фракції О.Ю.Басов 
 
 
Депутатська фракція  
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 
ЗА ЖИТТЯ», 
Голова фракції Р.О.Таран 
 
 
Депутатська фракція  
«ПАРТІЯ ШАРІЯ», 
Голова фракції С.А.Нікулін 
 


