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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1Л. КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«РЕГІОНАЛЬНА
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН-ДОНЬАС» є об’єктом спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької
обласної ради (далі - Підприємство) і створене відповідно до рішення обласної
ради від 23 березня 2007 року № 5/8-192.
Управління Підприємством на період дії Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» здійснює облдержадміністрація, обласна військовоцивільна адміністрація.
Координацію
діяльності
Підприємства
здійснює
департамент
інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
1.2. Найменування Підприємства:
повне
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«РЕГІОНАЛЬНА
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РЕГІОН-ДОНБАС»;
скорочене - КП РТРК «РЕГІОН-ДОНБАС»;
англійською мовою - A COMMUNAL ENTERPRISE «REGIONAL
TELERADIOKOMPANIYA «REGION-DONBAS».
1.3. Місцезнаходження
Підприємства: 84313, Україна, Донецька
область, м. Краматорськ, вулиця Катеринича, 13.
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Підприємство створене з метою:
забезпечення глибокого і всебічного висвітлення громадсько політичного, економічного та культурного життя Донецької області;
оперативного інформування про події в області, а також в Україні;
розповсюдження офіційних повідомлень, роз’яснень рішень центральних
органів влади, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади;
популяризації кращих творів вітчизняної та світової літератури і
мистецтва;
ретрансляції загальнодержавних програм телебачення і радіомовлення;
створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно освітніх, медико - гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних
програм, а також програм для дітей та юнацтва;
сприяння зміцненню міжнародних та міжобласних зв’язків Донецької
області, зростанню її авторитету в Україні та світі;
2.2. Підприємство, відповідно до законодавства України:

з

організовує теле- і радіомовні програми, трансляції, зйомки і запис
найважливіших подій в області, літературних, драматичних, музичних та інших
творів для використання у програмах телебачення і радіо;
забезпечує раціональне використання основних фондів, матеріальних і
фінансових ресурсів, вживає заходів щодо охорони майна і відшкодування
заподіяних збитків;
забезпечує дотримання державних стандартів, здійснює контроль за якістю
трансляції регіональних програм телебачення і радіомовлення; бере участь та
проводить теле- і радіофестивалі, конкурси;
організовує бухгалтерський облік, подає у встановленому порядку
статистичну, фінансову, бюджетну і податкову звітність;
створює безпечні умови праці;
забезпечує підвищення кваліфікації працівників;
взаємодіє з іншими підприємствами, установами, організаціями і
громадянами в усіх сферах діяльності на основі договорів;
забезпечує в межах своєї діяльності виконання завдань щодо запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження;
забезпечує в межах своєї діяльності виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізацію;
забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці;
2.3.
Право Підприємства здійснювати діяльність, яка відповідно
законодавства України потребує одержання дозволу, ліцензії, виникає у
Підприємства з моменту його отримання і припиняється після закінчення
терміну його дії, якщо інше не встановлено законодавством.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права, права та
обов’язки якої набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до
чинного законодавства України, а також цього Статуту.
3.3. Підприємство веде інформаційну, творчо - виробничу і фінансово господарську діяльність. У встановленому чинним законодавством порядку має
право на використання теле- і радіомереж, виготовлення і розповсюдження на
території Донецької області, відповідно до Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», аудіовізуальної продукції.
3.4. Підприємство має право входити до складу асоціацій, корпорацій,
концернів і інших об’єднань підприємств на добровільних засадах відповідно до
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антимонопольного законодавства та інших нормативних актів України, за
узгодженням з органом управління.
3.5. Підприємство має право створювати філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків
із обов’язковим інформуванням про це департамент інформаційної та
внутрішньої політики облдержадміністрації та затверджувати положення про
них.
3.6. Підприємство веде самостійний баланс, має рахунки в Державній
казначейській службі України, круглу печатку зі своїм найменуванням.
Підприємство може мати товарний знак - логотип, що реєструється відповідно
до чинного законодавства.
3.7. Перевірку діяльності Підприємства можуть здійснювати органи, які
уповноважені на це відповідно до чинного законодавства, у межах наданих
повноважень.
4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Права Підприємства:
самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні
напрямки свого розвитку відповідно до мети напрямків діяльності по його
створенню;
отримувати від державних органів, громадських організацій та посадових
осіб інформацію і допомогу, необхідну для підготовки телерадіопрограм;
направляти у відрядження працівників Підприємства для висвітлення
важливих суспільно - політичних подій, інформування населення Донецької
області;
встановлювати договірні ціни на створену телерадіопродукцію для
продажу (реалізації) організаціям;
виробляти і тиражувати програми на відео- та аудіокасетах та інших
електронних носіях;
купувати фільми і програми для показу у своїх програмах;
продавати право на показ теле- і радіопрограм власного виробництва;
надавати технічні та консультативні послуги стороннім організаціям або
фізичним особам;
укладати угоди і придбавати обладнання та матеріали для створення телеі радіопрограм, телерадіопродукції, на послуги іноземних телерадіокомпаній за
рахунок продажу (обміну) виробленої аудіо-, відеопродукції в установленому
законодавством порядку;
визначати структуру, штатну чисельність працівників Підприємства за
погодженням з департаментом інформаційної та внутрішньої політики
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облдержадміністрації, встановлювати надбавки, премії, інші виплати
стимулюючого характеру працівникам Підприємства згідно з діючим
законодавством;
здійснювати прийом і звільнення працівників;
відповідно до законодавства надавати в оренду майно, інші матеріальні
цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу в порядку,
встановленому органом управління;
4.2,Обов’язки Підприємства:
забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших обов’язкових
платежів у бюджет відповідно до чинного законодавства;
підтримувати у належному технічному стані основні фонди;
закуповувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій,
установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до
діючого законодавства;
створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати
дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;
розробляти програмну концепцію мовлення підприємства;
здійснювати заходи щодо поліпшення умов праці, підвищення заробітної
плати працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості,
забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
удосконалювати економічний механізм господарювання, підвищення
зацікавленості трудового колективу, ефективність праці та кінцевий результат
виробничої діяльності;
ефективно використовувати трудові, матеріальні та фінансові ресурси при
реалізації господарської діяльності;
у встановленому порядку організовувати та забезпечувати підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
виконувати рішення судових органів;
поширювати об'єктивну інформацію;
не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших
телерадіоорганізацій, функціонуванні засобів телекомунікацій;
дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів
телерадіомовлення;
виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені
законодавством;
з повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і
культури всіх народів;
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зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження,
відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови
эерозголошення її імені;
не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості
гшозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду;
не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його
ЗГОДИ, якщо ця інформація не є суспільно необхідною.
У разі якщо суд визнає, що поширення інформації про особисте життя
громадянина не становить суспільної необхідності, моральна шкода та
штеріальні збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством
України;
розміщувати
спростування
поширеної
інформації,
визнаної
недостовірною, наклепницькою тощо;
вести документацію у встановленому порядку.
4.3. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника.
Засновник Підприємства не несе відповідальності за зобов’язаннями
Підприємства.
4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з
чинним законодавством України.
5.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1.
Поточне управління Підприємством здійснює директор. Дире
ІЬшриємства призначається на посаду та звільняється з посади
розпорядженням голови обласної ради в порядку, встановленому обласною
ргдчио. На період дії Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»
директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади
— звою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної
ідміністрації в установленому порядку.
З директором Підприємства укладається контракт, в якому визначаються
строк найму, права, обов’язки і відповідальність, умови його матеріального
забезпечення та інше.
52. Директор Підприємства призначає на посаду та звільняє з посади
пнюваого бухгалтера Підприємства, а також інших працівників Підприємства.
5.3. Директор Підприємства:
несе відповідальність за діяльність Підприємства;
діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх
д.т~гйємствах, установах та організаціях;
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розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до діючоп
давства;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банкії
“ та інші рахунки;
несе відповідальність за формування та виконання фінансових плані:
іств;
затверджує штатний розпис, встановлює посадові оклади, тарифні ставки
і систему оплати праці працівників Підприємства та інших осіб, яв
я до роботи в Підприємстві, у встановленому чинним законодавство!

визначає режим роботи та відпочинку працівників згідно із чинниі
ом про працю;
здійснює інші повноваження відповідно до діючого законодавства.
5.4. Директор Підприємства видає відповідно до чинного законодавств
накази, затверджує інструкції, обов’язкові для виконання всім
•рними підрозділами і працівниками Підприємства, контролює ї:

5.5. На Підприємстві створюється редакційна рада, половина складу яке
я органом управління, а половина обирається творчим колективої
ства. Редакційна рада є спеціальним наглядовим органом, на яки:
я:
здійснення
контролю
за
дотриманням
телерадіожурналістамі
їства редакційного статуту;
здійснення контролю за дотриманням прав телерадіожурналісті
вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльніст

несення на розгляд органів управління Підприємства питання пр
ння від керівництва Підприємством або її окремими підрозділам
порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо пра
урналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльніст
про призначення службового розслідування і звільнення цих осі
до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

6. ТРУДОВИЙ ТА ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Працівники Підприємства, які беруть участь у його діяльності н
тр\ лового договору становлять трудовий колектив Підприємства.
Повноваження трудового колективу:
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приймати участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприє
розглядати і схвалювати проект колективного договору;
заслуховувати інформацію про виконання Сторонами колект

6 3 Трудовий колектив Підприємства реалізує свої повноваження п
загальних зборів.
ні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один
зборів приймаються простою більшістю присутніх, п
голосування.
М . Творчий колектив Підприємства складається з телерадіожурнал
? і Творчий колектив Підприємства має право відстоювати ін
грналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав,
ни цензури і втручання у творчу діяльність Підприємства.
Збори творчого колективу Підприємства обирають половину <
ради Підприємства.
Тедегадіожурналіст має право:
участь у зборах творчого колективу Підприємства, ві
щодо розгляду питань;
ти кандидатури до складу редакційної ради Підприємств:
її складу;
ся до редакційної ради Підприємства щодо порушень
фналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у г
Підприємства, порушень статуту Підприємства.
Тзорчий працівник Підприємства зобов'язаний:
тися програмної концепції Підприємства, керуватися

достовірність одержаної ним інформації;
юпускати поширення інформації, передбаченої частиною другою
України «Про телебачення і радіомовлення»;
допускати випадків поширення відомостей, які порушують п
ктереси громадян, принижують їх честь і гідність;
увати інші вимоги, які випливають із вищезазначеного Зак
Підприємства та укладеного ним з телерадіоорганізацією тру,

Творчі працівники Підприємства мають інші права та обс
чинним законодавством.
Редакційний статут Підприємства затверджується органом упра
у встановленому законодавством порядку. Вимоги до
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Езшвого статуту Підприємства встановлені статтею 57 Закону Уі
» телебачення і радіомовлення».
7. МАЙНО І ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

ЖІ - Майно Підприємства є спільною власністю територіальних гром
ш_ х:ст. що знаходиться в управлінні обласної ради, закріплюєті
писмством на праві господарського відання.
ЗЬмвсяюючи право господарського відання, Підприємство вс
■ т л а і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиї
шчьего будь - які дії, що не суперечать чинному законодавству Ук{
■у Статуту.
7-2- Майно Підприємства складається з основних фондів, обігових к
тк фінансових та інших цінностей, що відображаються в бухгалтере
7 3 - Майно Підприємства формується за рахунок:
в ч к к т н и х коштів;
отриманих від надання платних послуг, що наді
згідно із чинним законодавством.
теждлгговних чи благодійних внесків підприємств, установ, орган
ЯШпих джерел, не заборонених законодавством.

“ А Відчуження, передача під заставу, в оренду, списання майї
■,'іу-дс» в господарському віданні Підприємства, здійснюється зг
ta p законодавством у встановленому порядку.
S ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
до цього статуту є його невід’ємною частиною.
до цього Статуту вносяться в порядку, встановленому дл
9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ікедзнення Підприємства здійснюється шляхом реорганізації (:
— додіт. перетворення) та ліквідації за рішенням обласної ра
■ н г о органу чи господарського суду, відповідно до чі
■і ї м України.
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9.2. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які
вивільняються або переводяться, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до законодавства України про працю.
9.3. Припинення підприємства проводиться відповідною комісією, яка
створюється обласною радою, а при припиненні за рішенням суду - комісією,
призначеною судом. З часу призначення комісії з припинення до неї переходять
повноваження щодо управління Підприємством.
9.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Підприємства, виявляє
його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний
баланс, передавальний акт або розподільчий баланс, які затверджуються
органом, який прийняв рішення про припинення, крім випадків, встановлених
чинним законодавством України.
9.5. Активи, майнові права та обов’язки, що залишаються після
задоволення вимог кредиторів, відповідно до законодавства переходять до
правонаступника або зараховуються до обласного бюджету, якщо інше не
встановлено Законом.
9.6. У випадку реорганізації, права та обов’язки Підприємства переходять
до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.
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