ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

11.04.2005

№ 114

Про обласні конкурси на кращі
журналістські роботи у 2005 році
Зареєстровано в Запорізькому обласному
управлінні юстиції
19 квітня 2005 за №23/1104

Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, згідно з рішенням сесії 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», з метою залучення обдарованої журналістської молоді, працівників
друкованих та електронних засобів масової інформації, поліграфічної сфери
області до висвітлення актуальних питань соціально-економічного розвитку,
духовного і національного відродження Запорізької області:
1. Провести обласний конкурс на кращу журналістську роботу 2005 року
та обласний огляд-конкурс творчих робіт із пропаганди рідної мови в засобах
масової інформації у 2005 році.
2. Затвердити:
2.1. Положення про обласний конкурс на кращу журналістську роботу
2005 року (додається);
2.2. Положення про обласний огляд - конкурс творчих робіт із пропаганди
рідної мови в засобах масової інформації у 2005 році (додається).
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3. Встановити у 2005 році премії за підсумками обласного конкурсу на
кращу журналістську роботу року та обласного огляду-конкурсу творчих
робіт із пропаганди рідної мови в засобах масової інформації згідно з
кошторисом видатків на преміювання (додаток).
4. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення переможців
обласного конкурсу на кращу журналістську роботу 2005 року (далі - Конкурс)
та обласного огляду-конкурсу творчих робіт із пропаганди рідної мови в
засобах масової інформації у 2005 році (далі – Огляд-конкурс), що додається.
5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації:
5.1. організувати широке інформування журналістів і творчого загалу
області про проведення Конкурсу та Огляду-конкурсу;
5.2. забезпечити висвітлення підсумків Конкурсу та Огляду-конкурсу в
засобах масової інформації.
6. Рекомендувати райдержадміністраціям та органам місцевого
самоврядування сприяти проведенню Конкурсу та Огляду-конкурсу в регіоні й
своєчасному висуванню претендентів на одержання премій.
7. Вважати такими, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 24.02.2004 № 74 «Про обласні конкурси на кращі
журналістські роботи у 2004 році”, яке зареєстровано в Запорізькому
обласному управлінні юстиції 09.03.2004 за № 17/991.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації Зайковську О.А.

9. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

Голова обласної
державної адміністрації

Ю.А.Артеменко

Затверджено
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
11.04.2005 №114
Зареєстровано в Запорізькому
обласному управлінні юстиції
19 квітня 2005
за № 23/1104

Положення
про обласний конкурс на кращу журналістську роботу 2005 року
1. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс на кращу журналістську роботу 2005 року (далі –
Конкурс) проводиться з метою підтримки талановитих працівників засобів
масової інформації і поліграфічної сфери, стимулювання їх творчості та
значних досягнень у роботі.
1.2. Учасниками Конкурсу можуть бути творчі працівники друкованих та
електронних засобів масової інформації (далі - ЗМІ) й поліграфічної сфери, які
працюють у Запорізькій області.
1.3. Серед обласних друкованих ЗМІ встановлюються такі премії:
1.3.1. ім. А.С. Клюненка у розмірі 1000 гривень – за висвітлення
соціально-економічної проблематики;
1.3.2. ім. М.І. Пересунька у розмірі 1000 гривень – за висвітлення питань
духовного відродження та розвитку національної культури.
1.4. Серед обласних електронних ЗМІ встановлюється одна премія
ім. А.Г. Путінцева у розмірі 1000 гривень – за висвітлення соціальноекономічної проблематики, питань духовного відродження та розвитку
національної культури.
1.5. Серед міськрайонних і районних газет встановлюються такі премії:
1.5.1. ім. А.С. Клюненка у розмірі 1000 гривень – за висвітлення
соціально-економічної проблематики;
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1.5.2. ім. М.І. Пересунька у розмірі 1000 гривень – за висвітлення питань
духовного відродження та розвитку національної культури.
1.6. Встановлюються по одній премії “Нова генерація” серед обдарованої
журналістської молоді області у розмірі по 500 гривень кожна в трьох
номінаціях:
1.6.1. на радіо;
1.6.2. на телебаченні;
1.6.3. в друкованих засобах масової інформації.
1.7. Встановлюються дві премії по 500 гривень кожна в номінаціях:
1.7.1. за кращу дитячу програму в електронних засобах масової
інформації;
1.7.2. за кращі публікації для дитячої аудиторії в друкованих засобах
масової інформації.
1.8. Встановлюються двадцять п’ять заохочувальних премій у розмірі по
500 гривень кожна серед творчих працівників засобів масової інформації,
поліграфічної сфери й видавничої справи - за високий рівень професійної
майстерності.
2. Строки та порядок висування претендентів
2.1. Творчі матеріали на здобуття премій подаються особисто авторамижурналістами друкованих та електронних ЗМІ області до 24 травня за адресою:
69107, м. Запоріжжя, 164, управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації, телефони: 224-67-54, 13-53-86.
2.2. На здобуття премій претендент подає:
2.2.1. матеріали, що друкувалися в періодичній пресі з обраної
проблематики протягом липня 2004 – квітня 2005 року;
2.2.2. телевізійні матеріали та радіопрограми, які вийшли в ефір протягом
липня 2004 – квітня 2005 року.
Повідомляються такі дані про авторів:
прізвище, ім’я та по батькові;
дата , місяць і рік народження;
посада і місце роботи;
домашня адреса і телефони;
короткий опис творчого шляху;
досягнення в роботі,
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія паспорта
(першого, другого аркушів та аркуша із зазначенням місця проживання).
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2.3. На здобуття премії, зазначеної у підпункті 1.6, можуть претендувати
особи, чий вік на момент набуття чинності цього розпорядження не перевищує
35 років.
2.4. Конкурсні матеріали журналістів друкованих ЗМІ повинні
подаватися в окремій папці з обов’язковим зазначенням джерела публікації
(номера, дати), електронних ЗМІ - на відео (аудіо)-касетах або сценарії з
коротким описом пред’явленого доробку.
3. Порядок визначення лауреатів премій
3.1. Переможці Конкурсу визначаються конкурсною комісією після
розгляду матеріалів, поданих на здобуття премій.
3.2. Основними критеріями для оцінки поданих матеріалів є високий
художній рівень, оригінальність і новизна матеріалу, творчий підхід,
спрямованість на економічне, національне та духовне відродження
Запорізького краю і країни, громадська активність і значні досягнення в роботі.
3.3. Засідання конкурсної комісії з розгляду матеріалів проводиться не
пізніше 1 червня поточного року. З урахуванням рішення конкурсної комісії
готується розпорядження голови облдержадміністрації про виплату премій.
Інформація про присудження премій розповсюджується через засоби
масової інформації області.
3.4. Премії вручаються лауреатам під час проведення урочистостей з
нагоди святкування Дня журналіста.

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

В.І.Левченко

Затверджено
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
11.04.2005 № 114
Зареєстровано в Запорізькому
обласному управлінні юстиції
19 квітня 2005
за № 24/1105

Положення
про обласний огляд-конкурс
творчих робіт із пропаганди рідної мови в засобах масової інформації у
2005 році
1. Загальні положення
1.1. Обласний огляд - конкурс творчих робіт із пропаганди рідної мови в
засобах масової інформації у 2005 році (далі - Огляд - конкурс) проводиться з
метою залучення працівників друкованих та електронних засобів масової
інформації до виховання у громадян Запорізької області почуття патріотизму,
любові до рідного слова, поваги до історії та національної культури.
1.2. Встановлюються по 1-й премії в трьох номінаціях:
за краще висвітлення і пропаганду рідної мови на телебаченні;
за краще висвітлення і пропаганду рідної мови на радіо;
за краще висвітлення і пропаганду рідної мови в друкованих засобах
масової інформації.
1.3. Лауреати Огляду - конкурсу нагороджуються грошовими преміями у
розмірі по 500 гривень кожна.
2. Порядок проведення Огляду-конкурсу
2.1. Творчі роботи на здобуття премії з пропаганди рідної мови
подаються конкурсній комісії особисто авторами до 24 травня поточного року
за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, управління у справах преси та
інформації облдержадміністрації, телефони: 224-63-22, 13-53-86.
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2.2. На здобуття премій претендент подає:
2.2.1. матеріали, що друкувалися в періодичній пресі протягом липня
2004 – квітня 2005 року українською мовою або мовою національних меншин;
2.2.2. телевізійні матеріали та радіопрограми, які вийшли в ефір протягом
липня 2004 – квітня 2005 року українською мовою або мовою національних
меншин.
Повідомляються такі дані про авторів:
прізвище, ім’я та по батькові;
дата , місяць і рік народження;
посада і місце роботи;
домашня адреса і телефони;
короткий опис творчого шляху;
досягнення в роботі,
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія паспорта
(першого, другого аркушів та аркуша із зазначенням місця проживання).
2.3. Конкурсні матеріали журналістів друкованих ЗМІ повинні
подаватись в окремій папці з обов’язковим зазначенням джерела публікації
(номера, дати), електронних ЗМІ - на відео (аудіо)-касетах або сценарії з
коротким описом пред’явленого доробку.
2.4. Конкурсні матеріали подані мовою національних меншин повинні
мати переклад українською мовою.
3. Порядок визначення лауреатів Огляду-конкурсу
3.1. Переможці Огляду-конкурсу визначаються конкурсною комісією
після подання творчих робіт.
3.2. Основними критеріями для оцінки поданих робіт є високий
літературно-художній рівень, оригінальність матеріалів, що розкривають
багатий духовний світ громадян, націй і народностей, що проживають на
території Запорізької області, їх національні свята, звичаї, обряди і традиції.
3.3. Засідання конкурсної комісії з розгляду матеріалів проводиться не
пізніше 1 червня поточного року. З урахуванням рішення конкурсної комісії
готується розпорядження голови облдержадміністрації про виплату премій.
Інформація про присудження премій розповсюджується через засоби
масової інформації області.
3.4. Премії вручаються лауреатам під час проведення урочистостей з
нагоди святкування Дня журналіста.
Керівник апарату обласної
державної адміністрації

В.І.Левченко

Затверджено
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
11.04.2005 № 114
Склад
конкурсної комісії з визначення переможців обласного конкурсу на кращу
журналістську роботу 2005 року та обласного огляду-конкурсу творчих робіт
із пропаганди рідної мови в засобах масової інформації у 2005 році
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

головний редактор газети “Суббота плюс”
(за згодою)

Бринза
Яків Олексійович

генеральний директор радіостанції “Великий
Луг” (за згодою)

Єфімов
Микола Олексійович

голова правління обласної організації
Спілки журналістів України
(за згодою)

Коваленко
Олександр Сергійович

заступник начальника управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації

Кузьменко
Наталія Ігорівна

радник голови Запорізької
обласної ради (за згодою)

Кучугурний
Володимир Юхимович

представник Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення України у
Запорізькій області (за згодою)
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Мурзіна
Майя Костянтинівна

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

Стіцина
Галина Іванівна

Головний редактор газети “МІГ” (за згодою)

Петраков
Григорій Гаврилович

Завідувач прес-служби облдержадміністрації

Ставничий
Анатолій Станіславович

генеральний директор Запорізької обласної
державної телерадіокомпанії (за згодою)

Якименко
Ольга Григорівна

редактор газети “Червоний промінь”, Запорізький
район (за згодою)

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

В.І.Левченко

Додаток
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
11.04.2205 №114

Кошторис
видатків на преміювання

№
п/п

Перелік видатків

Сума, грн.

1

Виплата п’яти іменних премій по 1000 грн.

5000

2

Виплата трьох премій “Нова генерація” по
500 грн.

1500

3

Виплата двох премій за кращу дитячу
програму по 500 грн.

1000

4

Виплата двадцяти п’яти заохочувальних
премій по 500 грн.

12500

5

Виплата трьох премій з пропаганди рідної
мови по 500 грн.

1500

6

Відрахування у фонди державного
соціального страхування

7

Послуги банку з касового обслуговування
0,3%
Всього:

Керівник апарату обласної
державної адміністрації

21500 х 37%=7955
54
29509

В.І.Левченко

