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1. Загальні положення
1.1. Цей редакційний статут (далі «редакційний статут») Дочірне підприємство «Телевізійна та
радіомовнакомпанія «Фора» акціонерного товариства «Телевізійна та радіомовна компанія «ФОРА»
(далі «телерадіоорганізація») розроблено на основі та у відповідності до Закону України „Про
телебачення і радіомовлення" та інших чинних нормативних актів України.
1.2. Дочірне підприємство «Телевізійна та радіомовнакомпанія «Фора» акціонерного
товариства «Телевізійна та радіомовна компанія «ФОРА» є юридичною особою за законодавством
України, зареєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 24.12.2009,
номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру № 1
068 102 0000 025375, ідентифікаційний код № 36885235.
1.3. Пріоритетними видами діяльності телерадіоорганізації є діяльність в галузі телебачення і
радіомовлення, в галузі ЗМІ та в галузі зв'язку.
1.4. Цей редакційний статут визначає:
- порядок створення, діяльності та компетенцію Редакційної ради телерадіоорганізації;
- склад творчого колективу телерадіоорганізації;
- права, обов'язки та відповідальність працівників телерадіоорганізації;
- права та обов'язки телерадіоорганізації;
- вимоги до створення та поширення інформації телерадіоорганізацією;
- порядок розробки та затвердження редакційного статуту;
1.5. Власник телерадіоорганізації не має права втручатися у творчу діяльність
телерадіоорганізації в інший спосіб, ніж через внесення змін до даного редакційного статуту
телерадіоорганізації.
2. Порядок створення, діяльності та компетенція Редакційної ради
2.1. В телерадіоорганізації створюється Редакційна рада у складі чотирьох осіб.
2.2. Половина складу Редакційної ради призначається власником телерадіоорганізації або
уповноваженим ним органом, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації.
Особи, які входять до складу Редакційної ради є її членами.
2.3. Редакційна рада діє шляхом проведення зборів, на яких приймаються рішення, відповідно
до компетенції Редакційної ради. Чергові збори Редакційної ради скликає Голова Редакційної ради
шляхом повідомлення усіх членів, позачергові збори скликаються Головою або Секретарем на
вимогу не менше двох членів, протягом 5-ти днів з моменту вимоги, шляхом повідомлення усіх
членів.
2.4. Головує на зборах Редакційної ради Голова, а за його відсутності Секретар. Рішення зборів
підписує Голова та секретар, або усі члени, які були присутні на зборах.
2.5. Збори Редакційної ради є повноважними, якщо на них присутні не менше 4-х її членів.
Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів
Редакційної ради, які присутні на зборах.
2.6. Голова та Секретар обираються членами Редакційної ради на перших зборах,
переобираються за потребою.
2.7. Голова у перерві між зборами представляє інтереси Редакційної ради перед
телерадіоорганізацією та третіми особами, а за його відсутності Секретар.
2.8. На Редакційну раду телерадіоорганізації покладається:
- контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту;
- контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та
втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації;
- внесення на розгляд органів управління телерадіоорганізації питання про відсторонення від
керівництва телерадіоорганізацією або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний
статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у
творчу діяльність телерадіоорганізацій, про призначення службового розслідування і звільнення цих
осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.
3. Творчий колектив
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3.1. Творчий колектив телерадіоорганізації складається з телерадіожурналістів, редакторів
програм, операторів, режисерів новин, ведучих ефіру та дикторів.
3.2. Творчий колектив організації має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та
здійснювати контроль за дотриманням їх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу
діяльність телерадіоорганізації.
3.3. Збори творчого колективу телерадіоорганізації обирають половину складу Редакційної
ради телерадіоорганізації.
3.4. Телерадіожурналіст має право:
- брати участь у зборах творчого колективу телерадіоорганізації, вносити пропозиції щодо
розгляду ними питань;
- пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради телерадіоорганізації, бути обраним до її
складу;
- звертатися до Редакційної ради телерадіоорганізації щодо порушень прав
телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність
телерадіоорганізації, порушень Редакційного статуту телерадіоорганізації.
4. Права, обов'язки та відповідальність працівників Товариства
4.1. Телерадіоорганізація, її працівники мають право на одержання від державних органів,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідної інформації для
здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України.
4.2. Працівники телерадіоорганізації зобов'язані дотримуватися законодавства України.
4.3. Працівники телерадіоорганізації несуть відповідальність передбачену діючим
законодавством України.
5. Права та обов'язки телерадіоорганізації
5.1. Обов'язки телерадіоорганізації:
- дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
- виконувати рішення Національної ради та 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;
- попереджати телеглядачів про те, що її програми є платними, у випадку створення та
розповсюдження таких програм;
- займатись рекламною діяльністю і залучати спонсорів до створення телерадіопрограм у
відповідності з вимогами діючого законодавства України;
- з повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх
народів;
- зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу, яка
передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені;
- не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або
упереджують рішення суду;
- не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця
інформація не є суспільне необхідною. У разі якщо суд визнає, що поширення інформації про
особисте життя громадянина не становить суспільної необхідності, моральна шкода та матеріальні
збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України;
- розмістити спростування поширеної інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою
тощо.
5.2. Цей редакційний статут визначає наступні вимоги до інформації, що розповсюджується
телерадіоорганізацією:
- Телерадіоорганізація зобов'язана забезпечувати точність, об'єктивність, неупередженість та
збалансованості інформації, що розповсюджується;
- не допускається збирання телерадіоорганізацією, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
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- телерадіоорганізація зобов'язана обмежувати розповсюдження інформації про насильство, а
розповсюдження такої інформації телерадіоорганізацією не повинно бути спрямоване на пропаганду
насильства;
- телерадіоорганізація зобов'язана не допускати в інформаційних та інших телерадіопрограмах
систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і
жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання
(трактування);
- телерадіоорганізація зобов'язана при висвітленні інформації та у своїх програмах
забезпечувати ідеологічний і політичний плюралізм;
- телерадіоорганізація зобов'язана при висвітленні інформації про злочини сприяти
запобіганню заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або
прав інших людей та запобігати розголошенню інформації, одержаної конфіденційно для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
- при розповсюдженні інформації про різні групи населення (національні та сексуальні
меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів) телерадіоорганізація не може надавати привілеї чи
застосовувати обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознака. Телерадіоорганізація усвідомлює, що кожен має право на свободу
світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не
сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособове чи колективно релігійні культи і
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
- телерадіоорганізація не повинна здійснювати трансляцію програм або їх відеосюжетів, які
можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони
мають змогу їх дивитися;
- працівники телерадіоорганізації зобов'язані перевіряти достовірність інформації, яка
одержана від третіх осіб;
- телерадіоорганізація у своїй діяльності зобов'язана дотримуватись вимог по дотриманню
авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації;
- поширення телерадіоорганізацією інформації про політичні партії та політиків під ;час
виборчого процесу та поза його межами повинно відповідати вимогам діючого законодавства
України;
- рекламна та спонсорська інформації поширюються телерадіоорганізацією відповідно до
вимог норм законодавства України, які регулюють дану діяльність;
- телерадіоорганізація вчиняє дії по недопущенню прихованої реклами та одержанню творчими
працівниками телерадіоорганізації товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.
5.3. Телерадіоорганізація має право займатись будь-якими видами діяльності, які не заборонені
діючим законодавством України на виконання своїх статутних цілей та завдань.
6. Прикінцеві положення
6.1. Редакційний статут затверджує власник телерадіоорганізації або уповноважений ним
орган.
6.2. Редакційний статут телерадіоорганізації має бути оприлюднений. Копія редакційного
статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
6.3. Зміни і доповнення до даного статуту повинні бути затверджені власником
телерадіоорганізації або уповноважений ним органом.
7. Підписи
Наталя Марчук

_______________

Євген Фешак

_______________
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