Програма каЕдидата
до Наглядовоi ради НСТУ
АНАНЬ€ВА ДМИТРА ЮРIЙОВИЧА
Щобрий денъ, шановнi представники НаглядовоТ ради Нацiональноi
суспiльноi телерадiокомпанii УкраiЪи. Мене звати Ананьев ,Щмитро. Я е
tIредставником цромадськоi органiзацiТ <<Рада нацiональних сгriльнот
УкраiЪп>. Як кандидат на посад/ члена Наглядовоi ради НСТУ, я xoTiB би
пiдняти ряд питань у своiй програмi, якi вважаю актуaльними та важJIивими
на сьогоднiшнiй день.

Одне з основних завдань у кожнiй IgаiЪi - це збереження та захист
свободи слова дJIя кожного; це вiльне виlIвлення дaмок та iдей. Враховуючи,
що в Украiнi тrроживае бiльш нiж 1З0 нацiональностей, завдання верхiвки почrти кожного представника нацiональноi спiльноти, що вважае та вiдчувае
себе украiЪцем. <<Багатоголосiстъ>> УкраiЪи - це культл)не надбання, що вона
отрим€rпа за роки свого iснування та ствердженIuI як незапежноi Igаiни.
Громадсъке телебачення е важJIивою скJIадовою кожноТ краiЪи. Але,
воно може бу, повноцiнним i правильним тiлъки тодi, коли дотримуються
правиIIа i канони свободи слова як такого. Основним TepMiHoM, яким мае
керуватися Громадсъке телебачення - це Ееупередженiсть до висвiтленrrя
подiй. Воно мае бути незаlrежним вiд полiтичного ладу та настрою BepxiBrol
влади. Iнформацй повинна подаватися в чистому, tIервозданному виглядi.

На жаль, на сьогоднiшнiй денъ кiлъкiсть процрам для рiзних eTHociB
надто м€uIа, а бажання дивитися телепрограми та сJI}D(ати радiо на рiднiй MoBi
€ актуаJIъним i сипьним у кожного представника етнiчноi груtIи.Як казав
Олександр Купрiн: <<Мова - це iсторiя народу. Мова - це шJutх цивiлiзацiТ i
культури. Тому вивчення i збереженrrя рiдноi мови е не rтростою покЕвовою
сrтравою, аlrе нагzшьною потребою>>. Iнодi ми забува€мо, що УкраiЪа - це не
лише украiЪцi, а й iншi нацiональностi, якi так само, як i ми вiдтувають себе
цромадянами rqраi'ни. Важливим завдzшIЕям е дати можливiстъ украiнцям
рiзного етнiчного tIоходження не забути рiдну мову, а тим самим, iсторiю,
культуру та походженЕя свого корiння.

Слiд зауважити, що кiлъкiсть цромадських каналiв i якiстъ контенту

знаходиться на невисокому piBHi, що негативно позначаеться на рейтингах.
Проаналiзувавши нинiшню тенденцiю, що люди) в основному, не дивJuIтъся
суспiльне телебаченIuI, вiддаючи rтереваry приватним телеканаJIам, виникае
питанIuI: <Чому?>.При наявностi фiнансування, яке надходить з громадськоi
скарбницi i перевищуе суми, якi витрачають приватнi телекан€шIи на
мовлення, сиryацiя з цромадським телебаченшIм не тiлъки не стае кращою,
апе i погiршуетъся.

Якщо мене оберуть на посаду члена Наглядовоi ради НСТУ, спiльно з
колегами та представниками Нацiональноi рада УкраtЪи з питань
телебачення i радiомовлення я спробую з'ясувати та знайти найбiльш
ефективнi IIIJIл(и вирiшення проблеми не[опуJIярностi суспiлъного
телебачення.

Маючи ocBiry за фахом <<Маркетинговi комунiкацiЬ, я 9моку

проанаrriзувати ринок, виявити потреби та побачити реапьЕу ситуацiю, яка
скJIалась на сьогоднiшнiй день. Ментально вiдiйшовши вiд радянсъких та
пострадянсъких стереотипiв я буду дивуlтисяна кожну сиryацiю пiд рiзними
кутами зору.

спiльнот
Булуrи тшеном цромадськоi органiзацii <<Рада
"Йiо"-"них
УкраiЪш>, у мене була можливiстъ спiвпраIцовати з представЕиками рiзних
нацiонапьних спiлънот. Я мав змоry побачити ocHoBHi проблеми, якi iснують
у кожноi цромади.

Я - украiнець. Саме тому, у сферi забезпечення прав нацiоналънrоr
менrrlин моя позицiя буде неупередженою. Ще дастъ змоry врахувати бажання
кожноi нацiональноi спiльноти, яка хоче та буде почута.
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