
:,10.5. У передачах, якi cTBopeHi i проволяться за участю спонсорiв, не наводиться
-:-яка iнформацiя рекламного характеру tlpo спонсора таlабо його товари, KpiM iMeHi

- 
- --,]I"l\Iенування та знака для ToBapiB i послуг спонсорiв.

:,10.6. Програма, передача, пiдготовлена за пiдтримки спонсора, повинна бути
.::ч-на за допомогою титрiв чи дикторського тексц,на початку та наприкiнцi
l _ .:з\llt. передачi.

].10.7. Спонсор не мае права впливати на змiст та час виходу в ефiр програми,
:l,--.-чi. яку BiH спонсору€. втручатися в професiйну дiяльнiсть РадiокомпанiТ та ii
::_-знrtкiв.

].10,8. Не допускасться спонсорство програм i передач новин.

] 1 1. Вимоги щодо недопущення одержання творчими працiвниками Радiокомпанii
-.:::iB i послуг безкоштовно або за пiльговими цiнами.

] 1 i .1. Отримання творчими працiвниками Радiокомпанii винагороли вiл TpeTix осiб
j _ пIIреннячи непоширення будь-якоi iнформацii в ефiрi Радiокомпанii не
- -.,, aкасться.

3. Редакцiйна рада
j. 1. Редакцiйна рада с спецiальним наглядовим органом Радiокомпанii.

-].]. Редакцiйна рада формуеться у кiлькостi не менше двох членiв, половина з яких
, .:=.l:ься загальними зборами акцiонерiв, а друга половина зборами творчого колективу
, . _'-t.lrtпанii.

-:. 
j. Строк дii повноважень

3,3,1. Строк повноважень членiв Редакцiйноi ради становить п'ять poKiB з моменту
- ,:,:]чення чи обрання.

_] -l. На Редакцiйну раду покладаеться:
:, контроль за дотриманням телерадiожурналiстами Стаryry;
1 контроль за дотриманням прав телерадiожурналiстiв, вимог щодо заборони

_:: :-, f i1 та втручання у творчу дiяльнiсть телерадiоорганiзацii.
] внесення на розгляд органiв управлiння Радiокошtпанii питання про вiдсторонення вiд

, :] ::.1,ITBa осiб, якi порушували Статут та/або вимоги законодавства щодо прав
, 

- 
,:l -:-_rr,Ll,рналiстiв, заборони цензури i втручання у творчу лiяльнiсть телерадiоорганiзацii,

-: -._:.]значення службового розслiдування i звiльнення цих осiб вiдповiдно до закону в разi
- ;-:_],Аення наявностi зазначених порушень.

-:,*{. Формою роботи РедакцiйноТ ради с засiдання. Черговi засiдання Редакцiйноi ради
: -: _ -яться за необхiдностi, але не менше нiяt один раз на piK. Про засiдання Голова
._,.,-_."lHoT ради iнформус iT членiв не менш, як за два робочих днi д9 дня його tIроведення.

_1 б Засiдання РедакцiйноТ ради € правомочним, якlцо на ньому присутнi Bci члени
:__:::,-_iTHoi ради, якщо iх кiлькiсть двое, Якщо кiлькiсть членiв РедакцiйноТ рали бiльша нiж
::. _cr засiдання правомочне, якщо присутнi бiльше половини всього складу Редакцiйноi

:'],l

:.r. Рiшення РедакцiйноТ ради приймаються простою бiльшiстю голосiв if членiв,

-:.:,,, тнlх на засiданнi. Кожний член Редакцiйноi ради мае один голос. При piBHoMy розподiлi
. _ ,.,- ;_в вltрiша.тьни\I с голос Голови РедакцiйноТ ради.

_^ .8. Рiшення Редакцiйноi ради оформлюються протоколом, який пiдписуеться Головою


