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სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“
სარედაქციო საბჭოს
დებულება
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 1.
ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“
(შემდგომში „მაუწყებელი“) სარედაქციო საბჭოს (შემდგომში „საბჭო“) სამართლებრივ სტატუსს, სტრუქტურას, უფლებამოსილებებს და
აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.
მუხლი 2.
საბჭო წარმოადგენს მაუწყებლის კოლეგიალურ ორგანოს.
მუხლი 3.
საბჭო თავისი მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებისას წარმოადგენს მაუწყებელს და ანგარიშვალდებულია მაუწყებლის
დირექტორის წინაშე.
მუხლი 4.
საბჭო თავისი ფუნქციების და ამოცანების განხორციელებისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსით, სსიპ „საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს“ დებულებით და წინამდებარე წესებით.

თავი II
საბჭოს მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები
მუხლი 5
საბჭოს საქმიანობის მიზანია მაუწყებლობის სარედაქციო პოლიტიკა იყოს ობიექტური, დაბალანსებული, ეთიკური და მუდმივად
ვითარდებოდეს მისი პრიორიტეტებისა და საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად.

მუხლი 6
საბჭოს ძირითადი ამოცანებია:

6.1. მაუწყებლობის ზოგადი სარედაქციო პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი მუდმივი განვითარება;
6.2. სარედაქციო პოლიტიკის დარღვევის შემთხვევების დროული გამოვლენა და გადაჭრის უზრუნველყოფა;
მუხლი 7
დასახული ამოცანების შესრულებისას საბჭო უფლებამოსილია:

7.1. განსაზღვროს მკაფიო სარედაქციო პოლიტიკა სროგორც საინფორმაციო, ასევე საავტორო-შემოქმედებითი მიმართულებით;
7.2. განიხილოს და პრევენციული ღონისძიებები დასახოს ობიექტური, დაბალანსებული და ეთიკური ნორმების დარღვევის
საფრთხეების აღმოსაფხვრელად;

7.3. განიხილოს რედაქტორების მიერ დაყენებული პრობლემური საკითხები და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება;
7.4. განახორციელოს პოტენციური ავტორების/წამყვანების კანდიდატების განხილვა და შერჩევა;
7.5. ახორციელებს სასურველ ავტორებთან/წამყვანებთან თანამშრომლობისა და მათთან ურთიერთობის განვითარების იდეების
განხილვას;

7.6. ახორციელბს ახალი წყაროებისა და ექსკლუზივების გამოვლენის მიდგომების და მეთოდოლოგიების განხილვა და შერჩევას;
7.7. ახორციელბს არსებული წყაროების ლოიალურობის გაზრდის შესახებ იდეებისა და წინადადებების განხილვა და შერჩევას;
7.8. ახორციელბს ახალი ამბებისა და საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების კეთების მიდგომების პერიოდული გადახედვასა და
განვითარების იდეების განხილვა და შერჩევას;

7.9. ახორციელებს ვებ-გვერდზე განსათავსებელი კონტენტის შესახებ იდეების განხილვა და შერჩევას;
7.10. საჭიროებისამებრ სარედაქციო პოლიტიკის გადახედვასა და კორექტირებას;
7.11. საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრას და აღსრულების მონიტორინგს.
თავი III
საბჭოს შემადგენლობა
მუხლი 8

8.1. საბჭო შემადგენლობა განსაზღვრულია მაუწყებლის დებულების 3.6. მუხლის ,,ბ“ პუნქტით;
8.2. საბჭოზე გადაწყვეტილების მისაღებად ხმის უფლებით სარგებლობენ: ახალი ამბების სამსახურის უფროსი; ახალი ამბების
სამსახურის უფროსის მოადგილეები; ახალი ამბების სამსახურის რედაქტორები; საავტორო-შემოქმედებითი სამსახურის უფროსის
მოადგილე შემოქმედებითი მიმართულებით და საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების რედაქტორები;

8.3. საბჭოში მუდმივ ან არამუდმივ ამოცანათა შესასრულებლად შეიძლება საქმიანობაში სათათბირო ხმის უფლებით ჩაერთონ
მაუწყებელში დასაქმებული სხვა პირები;

8.4. საბჭოს სხდომა როგორც წესი დახურულია. სხდომა შეიძლება ღიად გამოცხადდეს მაუწყებელში დასაქმებული პირებისათვის
დამსწრე წევრების უბრალო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით;

მუხლი 9

9.1. საბჭო იკრიბება კვირაში ერთხელ და საჭიროებისამებრ. საბჭოს მორიგ სხდომას იწვევს თავმჯდომარე ან თავმჯდომარის მოადგილე;
9.2. საბჭო უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი თუ სხდომას ესწრება სრული შემადგენლობის ორი მესამედი მაინც;
9.3. საბჭო უფლებამოსილია სხდომაზე დამსწრე პირთა ხმათა უბრალო უმრავლესობით მიიღოს რეკომენდაციები, რომელიც
სავალდებულოს შესასრულებელია მაუწყებელში დასაქმებული ყველა პირისათვის;

9.4. საბჭოს სხდომებს ხელმძღვანელობს ახალი ამბების უფროსი, ხოლო მისი არ ყოფნის შემთხვევაში უფროსის მოადგილე სარედაქციო
მიმართულებით;

9.5. საბჭო

საკუთარი შემადგენლობიდან ირჩევს საბჭოს მდივანს, რომელიც უზრუნველყოს ორგანიზაციული ხასიათის საკითხების
გადაწყვეტას, მათ შორის, საბჭოს შეხვედრების საოქმო ჩანაწერების წარმოებას;

9.6. საბჭოს ოქმების აღრიცხვას და დაცვას უზრუნველყოფს საკადრო ბაზის განვითარების სამსახური.

თავი IV
დასკვნითი დებულება
მუხლი 10
საბჭოს დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება მაუწყებლის დირექტორის ბრძანებით.

