МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 05 березня 2020 року

№ 3161

Про звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького
щодо ситуації, яка склалася стосовно
регіонального мовлення та кодування
загальнонаціональних каналів
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 21, 22 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши звернення депутатів
міської ради, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання щодо ситуації, яка склалася стосовно регіонального мовлення
та кодування загальнонаціональних каналів (додається).
2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького
надіслати Президенту України, Верховній Раді України, ПАТ «Національна
суспільна телерадіокомпанія України», Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини копію даного рішення міської ради та звернення
депутатів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Міської
ради міста Кропивницького А.Табалова.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

Президент України
Верховна Рада України
ПАТ «Національна суспільна
телерадіокомпанія України»
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
щодо ситуації, яка склалася стосовно регіонального мовлення
та кодування загальнонаціональних каналів
Депутати Міської ради міста Кропивницького, як і громадські активісти,
волонтери, учасники АТО, небайдужі громадяни Кропивницького та області,
занепокоєні ситуацією, що склалася в регіональній філії Суспільного мовника.
В той час, коли в Україні відбувається децентралізція, керівництво
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» почало проводити
жорстку централізацію шляхом знищення регіональних філій.
Незважаючи на майже стовідсоткове фінансування галузі із державного
бюджету, обласні телерадіокомпанії сьогодні опинились в ситуації масового
скорочення. Згідно з новою Концепцією регіонального мовлення
передбачається скорочення штату філії на 44 %, а також значне скорочення
регіонального мовлення. Обласне радіо, якщо вірити київським керівникам
Суспільного, матиме лише півтори години ефіру на добу, і лише по буднях.
У вихідні регіональне радіо мовчатиме. І, цілком вірогідно, що невдовзі
регіональне радіо може взагалі зникнути.
Не краща ситуація і у телевізійників. З квітня 2020 року закривається
2-годинна програма «Ранкова кава». Телевізійний ефірний час для місцевого
телебачення буде зменшений до 1-ї години. Чи можна за 1 годину відобразити
повноцінну картину соціально-політичного і культурно-освітнього життя
області? Вочевидь, що – ні! Регіональне телерадіомовлення має висвітлювати
насамперед всі аспекти і галузі регіону! Не сусіднього (бо там купа власних
особливостей і проблем), не столичного (бо про це безліч інформації на
київських каналах), а свого унікального, власного життя, життя громади!
Слухачі і глядачі у регіонах найбільше хочуть почути свої, рідні новини і своїх
інформаційних спікерів, а змушені будуть слухати лише київських.
Чому нас позбавляють цього права? Хто цікавився нашою думкою?
Адже ми всі є платниками податків, з яких і фінансується Суспільне.
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Жителів Кіровоградщини насамперед цікавлять теми на зразок перемоги
учнів дитячої музичної школи на Міжнародному конкурсі, відключення світла
або води в певних районах міста, проблеми освітян і медиків, спортсменів
та шахтарів, та врешті-решт навчальна тривога з громадської оборони ця інформація потрібна глядачам та слухачам в регіоні! І почути та побачити
її ми можемо тільки в регіональному ефірі!
В Україні йде війна, в тому числі інформаційна. А існування регіональних
мовників - це політичне і стратегічне питання. Якщо вони зникнуть,
де ми будемо обговорювати важливі питання для нас? Чи матимуть слухачі
та глядачі і надалі можливість бачити та чути культурно-мистецькі і науковопросвітницькі
регіональні
програми?
В
умовах
кодування
загальнонаціональних каналів, знищення регіонального телерадіомовлення
виникає
загроза
інформаційного
вакууму.
Натомість
російські
пропагандистські канали з усіх боків нахабно рвуться в Україну
та завойовують інформаційний простір. Чекати, поки російські пропагандисти
перетворять на маргіналізованих сепаратистів, «которым все равно», слухачів
та глядачів нашого регіону, ми не маємо права.
Чому під час ООС, коли уже окупований Росією Крим, коли Україна
відбиває напад російських окупантів на Донбасі, а російські пропагандисти
посилюють інформаційні атаки у всьому світі, в Україні до інформаційної
безпеки ставляться дуже легковажно і віддають її на поталу інформаційним
агресорам з Росії? Наслідки можуть бути плачевними…
Вимагаємо зупинити впровадження концепції регіонального мовлення
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020-2021 роки,
згідно з якою філії НСТУ вироблятимуть одну годину власного контенту та
одну з половиною годину на радіо, та збільшити контент власного
виробництва на регіональному телебаченні та радіо не менше 7 годин.

З повагою
Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання

