
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

5 лютого 2010 р.                            м. Київ                                       № 29

Про затвердження Плану заходів 
Держкомтелерадіо з реалізації 
Концепції сприяння органами 
виконавчої влади розвитку 
громадянського суспільства на 
2010 рік

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1035 «Про 
схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 
суспільства» та від 22 липня 2009 р. № 858-р «Про внесення змін до Концепції сприяння 
органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства», доручення Віце-
прем'єр-міністра України Івана Васюника (до доповідної записки начальника Управління 
у зв'язках з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України Н.К. Дніпренко) від 
03.04.2010 р. № 118191/1/1-09 щодо затвердження річних планів заходів з реалізації 
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 
наказую:

1.    Затвердити План  заходів Держкомтелерадіо з реалізації Концепції сприяння
органами  виконавчої  влади  розвитку  громадянського  суспільства  на  2010  рік
(додається).

2.   Заступникам  Голови  Комітету  (Мураховському  А.Л.,  Горобцову  В.О.,
Курдіновичу О.В.,  Марочкіну А.В.,  Шевченку В.Г.),  керівникам структурних підрозділів
(Черваку Б.О.,  Абрамову С.О.,  Бабилюлько В.І.,  Бартош Н.В.,  Краснощоку А.І.,  Лі  С.Д.)
вжити заходів для своєчасного та у повній мірі виконання Плану заходів в частині, що їх
стосується.

3.    Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на першого заступника Голови
Комітету Мураховського А.Л.

В.о. Голови Комітету                                                 Олег Наливайко

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Держкомтелерадіо

від 5 лютого 2010р. № 29

ПЛАН

заходів Держкомтелерадіо з реалізації у 2010 році

Концепції сприяння органами виконавчої влади 

розвитку громадянського суспільства

№

з/п

Зміст заходу Відповідальний
структурний 

Строк 

виконання



підрозділ

Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів

1. Проведення  засідання
експертної  ради  з
формування  програми
«Українська  книга»  та  її
затвердження

Департамент видавничої
справи та преси

Березень

2. Участь  у  заходах  по
передачі  книжок
сиротинцям  у  рамках
Всеукраїнського
благодійного  проекту  «З
книгою  –  до  дітей!»,  який
проходить  за  підтримки
Державного  комітету
телебачення  та
радіомовлення

Департамент видавничої
справи та преси,

Департамент
інформаційної політики

Протягом року

3. Проведення  семінарів  та
круглих столів з  видавцями
та  представниками
галузевих  громадських
організацій під час роботи VІ
Київської  міжнародної
книжкової виставки-ярмарку

Департамент видавничої
справи та преси

Травень

4. Проведення  семінарів  та
круглих столів з  видавцями
та  представниками
галузевих  громадських
організацій  під  час  роботи
Міжнародної  книжкової
виставки «Форум видавців у
Львові»

Департамент видавничої
справи та преси

Вересень

5. Проведення  семінарів  та
круглих столів з  видавцями
та  представниками
галузевих  громадських
організацій  під  час  роботи
Київської  міжнародної
книжкової виставки-ярмарку
«Книжкові контракти»

Департамент видавничої
справи та преси

Грудень

6. Проведення  громадського
обговорення  виконання
Державних  цільових
програм  інформування
громадськості  з  питань
європейської  та
євроатлантичної інтеграції у
2009 році.

Управління міжнародних
зв’язків, європейської та

євроатлантичної
інтеграції

Травень

Взаємодія з громадською радою при Держкомтелерадіо



7. Проведення  наради  з
членами  громадської  ради
при  Держкомтелерадіо  з
обговорення  шляхів
удосконалення співпраці

Департамент
інформаційної політики

Вересень

8. Проведення  семінару  для
нових  членів  громадської
ради  при  Комітеті  з
роз’яснення  пріоритетних
напрямів роботи Комітету

Департамент
інформаційної політики

Жовтень

9. Сприяння  проведенню
засідань  громадської  ради
при Держкомтелерадіо

Департамент
інформаційної політики

Постійно

Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту Комітету

10. Вдосконалення  структури
веб-сайту
Держкомтелерадіо  з
урахуванням  рекомендацій,
наданих  медіа-експертами
та  членами  громадської
ради при Комітеті

Департамент
інформаційної політики

ІІ-ІІІ квартал

11. Удосконалення  моніторингу
веб-сайтів  центральних  і
місцевих  органів  влади,
зокрема,  щодо  здійснення
ними  заходів  з  питань
європейської  та
євроатлантичної інтеграції в
інформаційній сфері 

Управління міжнародних
зв’язків, європейської та

євроатлантичної
інтеграції

Жовтень

Взаємодія з громадськими організаціями, представниками засобів
масової інформації, іншими групами громадськості

12. Проведення  прес-
конференції  на  тему:
«Інформаційне забезпечення
підготовки та проведення в
Україні  фінальної  частини
чемпіонату  Європи  2012
року з футболу»

Департамент
інформаційної політики

Травень

13. Проведення V Міжнародного
телерадіофестивалю
«Перемогли  разом»,
присвяченого  66-й  річниці
звільнення  Севастополя  від
німецько-фашистських
загарбників  і  65-й  річниці
Перемоги  у  Великій
Вітчизняній війні

Департамент телебачення
і радіомовлення

Травень

14. Проведення  прес-
конференції,  присвяченої

Департамент видавничої
справи та преси,

Червень



підсумкам  участі
вітчизняних  видавців  у  VIІ
Міжнародному  конкурсі
«Мистецтво книги»

Департамент
інформаційної політики

15. Проведення  XIV
Міжнародного  фестивалю
фільмів,  теле-  і
радіопрограм  «Золоте
курча»

Департамент телебачення
і радіомовлення,

ДТРК «Культура»

Червень-серпень

16. Проведення  XII
Міжнародного  фестивалю
теле-  та  радіопрограм  для
нацменшин  «Мій  рідний
край»

Департамент телебачення
і радіомовлення

Вересень

17. Проведення  XV
Всеукраїнського  фестивалю
теле-  радіопрограм
«Калинові острови»

Департамент телебачення
і радіомовлення

Жовтень

18. Проведення  прес-
конференції,  присвяченої
підсумкам  участі
українських  видавців  в  62-
му  Франкфуртському
міжнародному  книжковому
ярмарку

Департамент видавничої
справи та преси,

Департамент
інформаційної політики

Жовтень

19. Проведення  прес-
конференцій  з  нагоди
відкриття  VІ  Київської
міжнародної  книжкової
виставки-ярмарку та
Київської  міжнародної
книжкової виставки-ярмарку
«Книжкові контракти»

Департамент видавничої
справи та преси

Департамент
інформаційної політики

Травень,

грудень

Вивчення громадської думки

20. Проведення  моніторингу
пропозицій  та  зауважень
громадськості  до  роботи
Комітету,  оприлюднених  у
ЗМІ, забезпечення їх аналізу,
здійснення  заходів  щодо
реагування

Департамент
інформаційної політики, 

Укртелерадіопресінститут 

Постійно

21. Обговорення  на  офіційному
сайті  Комітету  та  в  ході
засідань  громадської  ради
при  Держкомтелерадіо
проектів  законів,
розроблення  яких
передбачено  у  2010  році
(згідно  з  пропозиціями
Комітету  до  орієнтовного

Юридичне управління,
Департамент

інформаційної політики, 

Департамент видавничої
справи та преси,

Департамент телебачення

Липень-грудень



плану  законопроектних
робіт на 2010 рік)

і радіомовлення 

Підвищення кваліфікації працівників щодо комунікативних навичок

22. Проведення  науково-
практичного  семінару  для
представників  управлінь  у
справах преси та інформації
облдержадміністрацій,
заступників  генеральних
директорів  обласних
державних
телерадіокомпаній  щодо
питань реалізації  державної
інформаційної  політики  на
регіональному рівні

Департамент
інформаційної політики,

Укртелерадіопресінститут

Вересень

23. Проведення  семінарів  для
заступників  генеральних
директорів  та  керівників
творчих  груп  ОДТРК  щодо
інформування громадськості
з  питань  євроатлантичної
інтеграції

Управління міжнародних
зв’язків, європейської та

євроатлантичної
інтеграції спільно з

Центром інформації та
документації НАТО в

Україні

Березень,
листопад

Директор Департаменту

інформаційної політики                                                                 Червак Б.О.


