Нагороджено лауреатів обласного конкурсу журналістських робіт
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5 червня, в рамках урочистих заходів із нагоди Дня журналіста, в Полтавському
національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулося нагородження
лауреатів обласного конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад»
2019 року, заснованого обласною радою.

Вітаючи переможців, заступник керівника апарату-керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради, член журі конкурсу Оксана Черкас зауважила, що від
професійності журналістів багато в чому залежить розвиток і робота громад та органів
місцевої влади

«Обласна рада започаткувала в минулому році конкурс журналістських робіт, який
створює здорову конкуренцію між журналістами і дозволяє покращувати рівень
висвітлення непростих процесів, що відбуваються в громадах і органах місцевого
самоврядування», – сказала Оксана Черкас.

У свою чергу, депутат обласної ради Руслан Рогов, наголосив на важливості співпраці
між депутатами та журналістами.

«Завдяки Вам і Вашим публікаціям ми стаємо кращими. Тому пишіть більше і
гостріше! Бажаю Вам натхнення і Божого благословення», – зазначив Руслан Рогов.

Нагороди отримали:

– у номінації «Краща онлайн-публікація»: Анна Довгошей, журналіст інтернет-видання
«Полтавщина» – за публікацію «Договори міжмуніципального співробітництва: разом
легше не тільки батька бити» (Перша премія);
Альона Лобода
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, журналіст обласного комунального інформаційного агентства Новини Полтавщини» –
за публікацію «4 райони замість 25-ти: як за новим адміністративно-територіальним
устроєм житиме Полтавщина» (Друга премія);
Тетяна Шаповал
, журналіст інтернет-видання «Кременчуг Тoday» – за публікацію «Під Кременчуком
створюють нову сільську школу» (Третя премія);

– у номінації «Краща стаття у друкованому ЗМІ»: Юлія Хоменко, журналіст обласної
громадсько-політичної газети «Зоря Полтавщини» – за статтю «Клепачівська ОТГ: Три
роки життя за новими правилами» (Перша премія);
Марина Бабич
, журналіст обласної газети «Село Полтавське» – за статтю «Директор СТОВ
«Серпанок» Сергій Овчаренко: «Коли читаю статистику щодо кількості сіл, які зникають
із карти України, стає боляче, що втрачаємо найцінніше – духовну колиску нашої великої
країни. А цього допустити в жодному разі не можна» (Друга премія);
Людмила Даценко
, журналіст обласної громадсько-політичної газети «Зоря Полтавщини» – за статтю
«Об'єднати селян допоможе спільна справа» (Третя премія);

– у номінації «Кращий радіоматеріал»: Олександр Бобошко, журналіст філії ПАТ
«НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» – за радіоматеріал «Програма
«Будні» (Перша премія);
Іри
на Любиченко
, журналіст редакції Решетилівського районного радіо «Вісник Решетилівщини» – за
радіоматеріал «Співпраця громад на благо людям» (Друга премія);

– у номінації «Кращий відеосюжет»: Олена Орлова, журналіст телерадіокомпанії
«Україна» – за відеосюжет «По 50 тисяч за одну працевлаштовану людину дають у
Сергіївській громаді на Полтавщині» (Перша премія»);
Олена Ляшенко
, журналіст філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» – за
відеосюжет «Навіщо громадам об'єднуватись?» (Друга премія);
Аліна Васильченко
, журналіст ТОВ ТРК «ІРТ Полтава» – за відеосюжет «Успіхи реформи» (Третя премія).

Під час урочистостей також відбулося нагородження грамотами обласної ради та
вручено іменний годинник за значні творчі досягнення у професійній діяльності, активну
громадянську позицію і з нагоди Дня журналіста.
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