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Учора, 15 грудня, у залі засідань всеукраїнської громадсько-політичної газети «Зоря
Полтавщини» відбувся семінар-нарада редакторів комунальних друкованих засобів
масової інформації Полтавської області.

Темою семінару, проведеного за ініціативою Головного управління інформаційної і
внутрішньої політики облдержадміністрації, стали питання, пов’язані із
фінансово-економічною стороною роботи друкованих засобів масової інформації. Перед
редакторами з роз’ясненнями виступили представники Полтавської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», КРУ в Полтавській області та Головного управління Державного
казначейства України в Полтавській області.

Як зауважив голова Полтавської регіональної організації Національної спілки
журналістів України, головний редактор газети «Зоря Полтавщини» Григорій Гринь,
подібні зустрічі повинні бути регулярними, щоб законодавчі новації не ставали «каменем
спотикання» для газет, а контролюючі органи працювали на упередження, приділяючи
більше уваги роз’ясненню.

У роботі семінару взяли участь голова обласної ради Іван Момот та заступник голови –
керівник апарату облдержадміністрації Валерій Пархоменко.

Іван Момот у своєму виступі підкреслив, що представницька влада будує свої відношення
із мас-медіа виключно на партнерських засадах.

- Ми довіряємо вашому професіоналізму, вашій мудрості, адже ви не перший рік очолюєте
колективи газет, – підкреслив Іван МОМОТ. – Обласна рада абсолютно відкрита для
контактів із журналістами, постійні комісії, пленарні засідання ради завжди відбуваються
відкрито, із запрошенням широкого загалу журналістів.

Депутати зацікавлені в тому, щоб газети доносили до читача об’єктивну інформацію про
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роботу вади, щоб в поле зору журналістів потрапляли і проблемні питання, і позитивні
напрацювання.

На даний час основне питання, над яким працюють усі органи місцевого самоврядування,
– це бюджети на 2011 рік. Ми плануємо, що обласний бюджет буде прийнятий вже в
цьому році, - сказав Іван Момот.

Валерій Пархоменко поінформував присутніх напрямки адміністративної реформи,
ініційованої Президентом України Віктором Януковичем, яка покликана ліквідувати
дублювання функцій органів виконавчої влади, оптимізувати їх та підвищити керованість,
розширити повноваження органів місцевого самоврядування.
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