
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

11.04.2005                                                                                    № 113 
 
 
 
 
 
 

Про встановлення стипендій 
ветеранам журналістики у 2005 році 
 
                                                          Зареєстровано в Запорізькому обласному 
                                                          управлінні юстиції 
                                                          19 квітня 2005 за № 22/1103 
 
 
 
 

Керуючись Законом України «Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів», згідно з рішенням обласної ради від 
31.01.2003 № 9 «Про Програму економічної підтримки засобів масової інформації 
області та поліпшення стану забезпечення населення українською книгою на 
2003-2006 роки» та з метою підвищення престижу журналістської професії, 
розповсюдження досвіду ветеранів журналістики, їх соціального захисту, 
моральної та матеріальної підтримки: 

1.  Встановити у 2005 році шість стипендій ветеранам журналістики, які 
довгий час плідно працювали в засобах масової інформації Запорізької області, 
згідно з кошторисом видатків на стипендії ветеранам журналістики (додається). 

2.  Затвердити Положення про порядок встановлення на конкурсній основі 
стипендій ветеранам журналістики (додається). 

3. Затвердити склад Конкурсної комісії з встановлення стипендій ветеранам 
журналістики (додається). 
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                     4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.02.2004 № 73 «Про встановлення стипендій 
ветеранам журналістики у 2004 році”, яке зареєстровано в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 10.03.2004 за № 19/993. 

        5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Зайковську О.А. 
         

        6. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 

 

 

 

Голова обласної 
державної адміністрації       Ю.А.Артеменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
11.04.2005 № 113 
 
Зареєстровано в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 
19 квітня 2005 за №22/1103 

 
Положення 

про порядок встановлення на конкурсній основі  стипендій 
ветеранам журналістики  

1. Загальні положення 

1.1. Стипендії встановлюються з метою підвищення престижу 
журналістської професії, розповсюдження досвіду ветеранів журналістики, їх 
соціального захисту, моральної та матеріальної підтримки. 

1.2. Претендентами на отримання стипендії можуть бути ветерани 
журналістики, які довгий час плідно працювали в засобах масової інформації 
Запорізької області. 

1.3. Для ветеранів журналістики встановлюється на поточний рік шість 
стипендій. 

 
1.4. Розмір стипендії становить 360 гривень на квартал. 

1.5.  Претендентами на отримання стипендії подаються заяви з 
обгрунтуванням необхідності її надання до Запорізької обласної організації 
Спілки журналістів України. 

 

Для остаточного прийняття рішення щодо стипендіатів перелік претендентів 
подається до Конкурсної комісії з встановлення стипендій ветеранам 
журналістики (далі – Конкурсна комісія). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2  

2. Строки та порядок визначення претендентів 

2.1. Подання матеріалів на засідання Конкурсної комісії здійснюється 
секретаріатом Запорізької обласної організації Спілки журналістів України. 

2.2. На засідання Конкурсної комісії подаються такі матеріали: витяг з 
протоколу секретаріату Запорізької обласної організації Спілки журналістів 
України, інформація  про претендентів (прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік і 
місце народження, короткий опис творчого шляху, копія довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера, копія паспорта (першого, другого 
аркушів та із зазначенням місця проживання). 

2.3. Матеріали подаються на засідання Конкурсної комісії не пізніше 29 
квітня поточного року. 

3. Порядок призначення стипендій 

3.1. Стипендії призначаються Конкурсною комісією після розгляду поданих 
матеріалів.  

3.2. Основні критерії для оцінки поданих матеріалів: 

вагомий внесок у діяльність місцевих засобів масової інформації;  

активна участь у громадському житті регіону;  

скрутне матеріальне становище. 

3.3.  Засідання Конкурсної комісії з розгляду поданих матеріалів 
проводиться не пізніше 4 травня поточного року та оформлюється 
протоколом. З урахуванням рішення Конкурсної комісії видається 
розпорядження голови облдержадміністрації про призначення стипендій. 

3.4. Стипендії призначаються і надаються тільки ветеранам журналістики і 
виплачуються щоквартально.  

 
3.5. У разі смерті одержувача стипендії Конкурсна комісія за поданням 

секретаріату Запорізької обласної організації Спілки журналістів України має 
право призначити стипендію іншому ветерану журналістики. 
 
  
 
 
Керівник апарату обласної  
державної адміністрації        В.І.Левченко 

 



 
Затверджено 

 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
11.04.2005 № 113 

 

 
Склад  

Конкурсної комісії з встановлення стипендій  
ветеранам журналістики  

 
Зайковська 
Олена Анатоліївна 

заступник голови облдержадміністрації,  
голова комісії 

  
Діденко  
Любов Василівна 

начальник управління у справах преси та 
інформації облдержадміністрації,  
заступник голови комісії 

  
Кобенко 
Ніна Григорівна 

головний спеціаліст управління у справах 
преси та інформації облдержадміністрації, 
секретар комісії 

 
Члени комісії: 

  
Василенко 
Ірина Андріївна 

член правління Запорізької обласної організації 
Спілки журналістів України (за згодою) 

  
Єфімов 
Микола Олексійович 

голова правління Запорізької обласної 
організації Спілки журналістів України  
(за згодою) 

  
Коваленко  
Олександр Сергійович 

заступник начальника управління у справах 
преси та інформації облдержадміністрації  

  
Мурзіна 
Майя Костянтинівна 

відповідальний секретар правління Запорізької 
обласної організації Спілки журналістів 
України (за згодою) 

 

 
Керівник апарату обласної  
державної адміністрації        В.І.Левченко 
 



         
Додаток 

 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
       11.04.2205    № 13 

 
 
 
 
 

Кошторис 
видатків на стипендії ветеранам журналістики у 2005 році 

 
 

№ 
п/п 

Перелік видатків Сума, грн. 

1. Виплата шести стипендій по 1440 грн.  
(360 грн. х 4 квартали) 
 

8640 

2. Відрахування у фонди державного 
соціального страхування 
 

3197 

3. Витрати на послуги банку 
 

22 

 Всього: 11859 

 

 

 

 

 
Керівник апарату обласної  
державної адміністрації        В.І.Левченко 

 

 

 

 

 

 


