
1. Основні завдання громадської ради при Державному комітеті телебачення і 
радіомовлення України.

Згідно Положення про громадську раду при Державному комітеті телебачення і
радіомовлення  України  основними  завданнями  громадської  ради,  які  вона  буде
реалізовувати у 2012 році, є:

-  координація  заходів,  пов’язаних  з  проведенням  Держкомтелерадіо  України
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в
інформаційній та видавничій сферах;

-  підготовка  пропозицій  до  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань
забезпечення  прав,  свобод  та  законних  інтересів  громадян,  розробником  яких  є
Держкомтелерадіо України;

-  участь  за  пропозицією  керівництва  Держкомтелерадіо  України  у  підготовці
найважливіших  рішень  з  основних  напрямів  його  діяльності  та,  у  разі  схвалення  в
установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

-  підготовка  пропозицій  до  орієнтовного  плану  проведення  консультацій  з
громадськістю Держкомтелерадіо України із зазначенням строків проведення публічних
громадських обговорень;

-  підготовка  пропозицій  щодо  форм  та  способів  проведення  консультацій  з
громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження Держкомтелерадіо України;

-  інформування  Держкомтелерадіо  України  про  результати  проведення
консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема
через засоби масової інформації, відомостей про діяльність громадської ради й прийняті
нею рішення. 

Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

-  готує  і  подає  пропозиції  до  орієнтовного  плану  проведення  консультацій  з
громадськістю;

- подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

- подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не
передбачених орієнтовним планом;

- розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з
громадськістю  за  визначеною  тематикою  із  зазначенням  переліку  питань,  строків  та
етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх
результатів;

-  здійснює  інші  заходи  щодо  організації  та  проведення  консультацій  з
громадськістю згідно з  Порядком проведення консультацій  з  громадськістю з  питань
формування та реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

- опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю
пропозиції  і  зауваження  з  питань  формування  та  реалізації  державної  політики  в
інформаційній  та  видавничій  сферах  і  подає  їх  в  установленому  порядку
Держкомтелерадіо України;

- систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації,
про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

-  проводить  громадську  експертизу  проектів  регуляторних  актів
Держкомтелерадіо, що стосується прав, свобод та законних інтересів громадян;



- проводить дослідження, необхідні для підготовки проектів нормативно-правових
актів Держкомтелерадіо України з актуальних питань, віднесених до його компетенції;

- вносить пропозиції Держкомтелерадіо України щодо основних засад державної
політики  в  інформаційній  та  видавничій  сферах,  розвитку  інформаційного  простору,
забезпечення інформаційної безпеки України;

- аналізує стан та тенденції  розвитку інформаційної та видавничої сфер, ринків
ЗМІ, реклами та системи зв’язків з громадськістю, а також дотримання права на свободу
слова та інформації.

 

У межах викладеного, громадська рада 

передбачає нижченаведені (повністю, але не виключно)

   основні завдання  , які реалізовуватиме у 2012 році:

1. Забезпечення конституційних прав громадян на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань.

2.  Здійснення  організаційно-правового  та  методологічного  забезпечення  реалізації
Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

3. Забезпечення державної політики щодо захисту професійної діяльності журналістів,
поліпшення матеріальних умов життя видатних діячів інформаційної сфери.

4. Організаційно-правове  забезпечення  створення  Суспільного  телебачення  і
радіомовлення України.

5. Реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

6.  Забезпечення виробництва державними телерадіокомпаніями програм (передач),
адаптованих  для  сприйняття  особами  з  вадами  слуху  шляхом  субтитрування  та/або
перекладу жестовою мовою.

7. Перехід державних телерадіокомпаній на цифрові стандарти мовлення, сприяння
забезпеченню населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

8. Удосконалення  інформування  громадян  про  важливі  події  суспільного  життя  та
організація висвітлення державними телерадіокомпаніями актуальних питань соціально-
економічного, гуманітарного та духовного розвитку України.

9. Завершення технічного переоснащення системи державного телерадіомовлення.

10. Створення  сприятливих  умов  для  розвитку  вітчизняного  книговидання  та
книгорозповсюдження.

11. Популяризація вітчизняної книговидавничої продукції та читання.

12. Підвищення  ефективності  роботи  Українського  національного  інформаційного
агентства «Укрінформ».

13.  Сприяння  інтеграції  вітчизняних  суб’єктів  інформаційної  діяльності  у  світовий
інформаційний  простір,  подальшому  утвердженню  позитивного  іміджу  України  як
європейської держави.

14. Забезпечення  інформування  громадськості  з  питань  європейської  інтеграції  та
співробітництва України з НАТО.

15.  Інформаційний супровід  підготовки  до  проведення  в  Україні  фінальної  частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

16.  Забезпечення  безумовного  дотримання  підприємствами,  установами  та
організаціями,  що  належать  до  сфери  управління  Держкомтелерадіо  України,  вимог
Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України”, Закону
України  “Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні”  та  чинного
законодавства з питань соціальних відносин.



17. Забезпечення  контролю за  цільовим та  ефективним використанням бюджетних
коштів,  збереженням  та  належним  використанням  державного  майна  в  системі
Держкомтелерадіо України.

18. Спрощення процедури надання дозвільних документів на встановлення точок 
розповсюдження преси.

19. Забезпечення виконання вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України про норми 
забезпечення точками розповсюдження преси від 23 вересня 2009 р. N 1140-р.

20. Протидія цензурі в Україні, а саме: виконання вимог Указу Президента України в 
частині ліквідації НЕК від 9 грудня 2010 року №1085/2010 та внесення змін до Закону 
України «Про захист суспільної моралі».

21. Внесення змін до Закону України «Про рекламу», запровадження єдиного принципу 
регулювання реклами у пресі та Інтернет ЗМІ з метою виключення необґрунтованих 
обмежень свободи слова та інформації а також негативного впливу окремих видів 
реклами на вразливі категорії.

22. Забезпечення незалежності та неупередженості висвітлення чергових виборів 
народних депутатів, шляхом заборони перевірок ЗМІ підчас виборів та позапланових 
перевірок у продовж року після виборів.

23. Популяризація сприйняття друкованої інформації та вітчизняних ЗМІ.

2. Громадська рада приймає наступний

 орієнтовний план (повністю, але не виключно)

   законопроектних робіт   на 2012 рік:

Орієнтовна назва

законопроекту

Проблема,

 яка потребує
законодавчого
врегулювання
(якщо проект

закону є проектом
регуляторного
акта, про це
зазначається

окремо)

Підстава для
розроблення 

законопроект
у

Строк внесення
законо-проекту

до Кабінету
Міністрів

Центральний

 орган 

виконавчої

 влади, 

що 

розробляє
законопроект

1. 2. 3. 4. 5.

«Про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо здійснення 
діяльності з 
аудіовізуальних 
медіа послуг»

узгодження
деяких  законів
України  стосовно
надання
аудіовізуальних
медіа  послуг з
Директивою
Європейського
Парламенту та Ради
2010/13/ЄС  про
координацію
певних  положень,
встановлених
законом, правилами
або
адміністративними
положеннями  в

Ініціативна
пропозиція

грудень Держком-

телерадіо 

України



державах-членах
щодо  надання
аудіовізуальних
медіа послуг

«Про Державну 
наукову установу 
«Книжкова палата
України імені Івана
Федорова»

визначення  на
законодавчому рівні
правових  засад
діяльності
Державної  наукової
установи
«Книжкова  палата
України  імені  Івана
Федорова»

Ініціативна
пропозиція

грудень Держком-телерадіо 

України

3. Громадська рада вносить до плану заходів на 2012 рік 

розробку Концепції розвитку галузі телерадіомовлення

 на найближчі п’ять років.

4. Орієнтовний календарний план роботи

 громадської ради 

при Державному комітеті телебачення 

і радіомовлення України на 2012 рік.

                                       Орієнтовний календарний план 

                                          роботи громадської ради 

            при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 

                                                       на 2012 рік

Зміст заходу
Місце

проведення
заходу

Термін виконання
Відповідальні

виконавці
Очікуваний
результат

1 2 3 4 5

1. Засідання громадської ради

Чергове засідання 
громадської ради 

(порядок денний 
уточнюється 
додатково)

м. Київ 28 лютого 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Прийняття рішення 

згідно 

порядку 

денного

Чергове засідання 
громадської ради

м. Київ 24 квітня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Прийняття рішення 

згідно 



(порядок денний 
уточнюється 
додатково)

порядку 

денного

Чергове засідання 
громадської ради 

(порядок денний 
уточнюється 
додатково)

м. Київ 26 червня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Прийняття рішення 

згідно 

порядку 

денного

Чергове засідання 
громадської ради 

(порядок денний 
уточнюється 
додатково)

м. Київ 14 серпня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Прийняття рішення 

згідно 

порядку 

денного

Чергове засідання 
громадської ради 

(порядок денний 
уточнюється 
додатково)

м. Київ 30 жовтня 

2012 року

Голова  
громадської 
ради

Прийняття рішення 

згідно 

порядку 

денного

Чергове засідання 
громадської ради 

(порядок денний 
уточнюється 
додатково)

м. Київ 18 грудня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Прийняття рішення 

згідно 

порядку

денного

2. Проведення громадської експертизи діяльності

Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

та громадської антикорупційної експертизи

 проектів нормативно-правових актів

Надання 
Держкомтелерадіо 
пропозицій щодо змін 
до законопроекту «Про 
внесення змін до 
деяких законів України 
щодо здійснення 
діяльності з 
аудіовізуальних медіа 
послуг»

м. Київ 24 квітня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Надання Держком-
телерадіо 
пропозицій 

щодо змін до 
законопроекту



Надання 
Держкомтелерадіо 
пропозицій щодо змін 
до законопроекту «Про 
Державну наукову 
установу «Книжкова 
палата України імені 
Івана Федорова»

м. Київ 24 квітня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Надання Держком-
телерадіо 
пропозицій 

щодо змін 

до 

законопроекту

Надання 
Держкомтелерадіо 
України пропозицій 
щодо змістовного 
наповнення проекту 
Державної цільової 
національно-культурної
програми популяризації
вітчизняної 
книговидавничої 
продукції та читання на
2013–2017 роки

м. Київ 26 червня 

2012 року

Голова 
громадської 
ради

Надання Держком-

телерадіо 
пропозицій 

щодо змін 

до 

законопроекту

3. Участь у консультаціях з громадськістю, 

що проводяться у формі публічного громадського обговорення

м. Київ Відповідно до 
плану роботи 
Держкомтелерадіо

Уповноважений
представник 
громадської 
ради

Інформування 
Держком-

телерадіо 

України  про 
результати 
проведення 
консультацій з 
громадськістю

4. Публічні заходи громадської ради

Організація круглих 
столів (за ініціативою 
громадської ради)

м. Київ Круглі столи 

відповідно до 
тематики засідань 
громадської ради. 
Орієнтовно – 5 
круглих столів 

Ініціатор 
круглого столу 
– член 
громадської 
ради або 
експерт 
громадської 
ради

Участь у профільних 
круглих столах, 
засіданнях, семінарах 

м. Київ Голова 
громадської 
ради, 
представники 
громадської 
ради

Участь у профільних м. Київ Голова 



конференціях, 
конгресах

громадської 
ради, 
представники 
громадської 
ради

Участь у заходах з 
підготовки 
Всесвітнього Газетного 
Конгресу у м. Києві

м. Київ Голова 
громадської 
ради, 
представник 
УАВПП у 
громадській 
раді

Участь у навчальних 
програмах та круглих 
столах з обміну 
досвідом для 
керівництва 
громадських рад, що 
проводяться 
громадськими 
організаціями

м. Київ Голова 
громадської 
ради, 
представники 
громадської 
ради

Участь у виїзних 
круглих столах 
громадської ради

Київ, Одеса, 
Вінниця, 
Тернопіль, 
Житомир

Круглі столи 
відповідно до 
тематики засідань 
громадської ради –
5 виїзних круглих 
столів.

Голова 
громадської 
ради, 
представники 
громадської 
ради

5. Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради

На офіційному веб-сайті
Держкомтелерадіо (з 
подання прес-служби 
Держкомтелерадіо)

Мережа 
Інтернет

Протягом року Інформування 
громадськості 

про діяльність 
громадської 

ради, прийняті 
рішення 

та стан їх 
виконання

у друкованих ЗМІ та на 
найпопулярніших веб-
сайтах  (top 20 
рейтингу bigmir.net) 

протягом року

Засобами телебачення і
радіомовлення (з 
подання прес-служби 
Держкомтелерадіо)

протягом року

6. Інша діяльність

Інша діяльність 
здійснюється 
відповідно до 
оперативних рішень 
керівництва 
Держкомтелерадіо 
України та громадської 
ради, – у межах 



Положення про 
громадську раду

Голова громадської ради _____________ О.Ю. Човган


