
ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ № 1
 засідання громадської ради при Держкомтелерадіо 05 квітня 2019 року

У засіданні прийняли участь 18 членів громадської ради з 18 членів повного складу.

Засідання громадської ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення проекту постанови КМУ «Деякі питання формування та реалізації державної
політики  у  сфері  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації».  Доповідач:
О. В. Тарасенко,  заступник  начальника  управління  розвитку  інформаційної  сфери  –
начальник відділу законопроектної роботи Держкомтелерадіо.

2. Обговорення проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2011 року № 740» (щодо зменшення розміру граничних норм витрат
на  копіювання  або  друк  документів,  що  надаються  за  запитом  на  інформацію,  та
запровадження  відшкодування  витрат  на  сканування  таких  документів).  Доповідач:
О. В. Тарасенко,  заступник  начальника  управління  розвитку  інформаційної  сфери  –
начальник відділу законопроектної роботи Держкомтелерадіо.

3. Обговорення  проекту  звернення  щодо  законопроекту  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у
засобах масової інформації» (реєстраційний номер 10139 від 12.03.2019). Доповідач: голова
громадської ради.

4. Обговорення  (повторне)  проекту звернення  щодо  законопроекту «Про  внесення  змін  до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  протидії  загрозам  національній  безпеці  в
інформаційній  сфері  (реєстраційний  номер  6688  від  12.07.2017). Доповідач:  голова
громадської ради.

5. Обговорення Плану роботи громадської ради при Держкомтелерадіо України на 2019 рік.
Доповідач: голова громадської ради.

Члени громадської ради попередньо ознайомились та обговорили порядок денний та додані
матеріали.

Громадська рада при Держкомтелерадіо   прийняла рішення:

1. По першому питанню Порядку денного:
Підтримати проект постанови КМУ «Деякі питання формування та реалізації державної політики
у сфері забезпечення доступу до публічної інформації».

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА”: 17. “ПРОТИ”: немає. “УТРИМАЛИСЬ”: 1.
Рішення прийнято.

2. По другому питанню Порядку денного:
Підтримати проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 року № 740» (щодо зменшення розміру граничних норм витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та запровадження відшкодування
витрат на сканування таких документів), з урахуванням правок, наданих членом громадської ради
Кулиною Катериною Петрівною (додається).

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА”: 18. “ПРОТИ”: немає. “УТРИМАЛИСЬ”: немає.
Рішення прийнято.
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3. По третьому питанню Порядку денного:
1. Затвердити проект звернення громадської ради при Держкомтелерадіо щодо законопроекту «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  запобігання  розповсюдженню
недостовірних  відомостей  у  засобах  масової  інформації»  (реєстраційний  номер  10139  від
12.03.2019).
2. Звернутись: до народних депутатів  - не голосувати за законопроект № 10139 у разі винесення
його  на  голосування;  до  Президента  України  -  накласти  вето  на  законопроект  у  разі  його
прийняття.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА”: 18. “ПРОТИ”: немає. “УТРИМАЛИСЬ”: немає.
Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню Порядку денного:
1. Затвердити проект звернення громадської ради при Держкомтелерадіо щодо законопроекту «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці
в інформаційній сфері» (реєстраційний номер 6688 від 12.07.2017).
2. Звернутись: до народних депутатів  - не голосувати за законопроект № 6688 у разі винесення
його  на  голосування;  до  Президента  України  -  накласти  вето  на  законопроект  у  разі  його
прийняття.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА”: 18. “ПРОТИ”: немає. “УТРИМАЛИСЬ”: немає.
Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:
Затвердити План роботи громадської ради при Держкомтелерадіо України на 2019 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА”: 18. “ПРОТИ”: немає. “УТРИМАЛИСЬ”: немає.
Рішення прийнято.

ДОДАТКИ: 

 1. До першого питання Порядку денного:

   1.1. Проект постанови КМУ «Деякі питання формування та реалізації державної політики у
сфері забезпечення доступу до публічної інформації»

   1.2. Пояснювальна  записка  до  Проекту ПКМУ «Деякі  питання  формування  та  реалізації
державної політики у сфері забезпечення доступу до публічної інформації»

   1.3. Порівняльна  таблиця  до  Проекту  ПКМУ  «Деякі  питання  формування  та  реалізації
державної політики у сфері забезпечення доступу до публічної інформації»

 2. До другого питання Порядку денного:

   2.1. Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від  13  липня  2011  року  №  740»  (щодо  зменшення  розміру  граничних  норм  витрат  на
копіювання  або  друк  документів,  що  надаються  за  запитом  на  інформацію,  та
запровадження відшкодування витрат на сканування таких документів).

   2.2. Пояснювальна записка до Проекту ПКМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740»

   2.3. Порівняльна  таблиця  до  Проекту  ПКМУ«Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740»

   2.4. Правки, надані членом громадської ради Кулиною Катериною Петрівною (до другого
питання Порядку денного).

 3. До третього питання Порядку денного:

   3.1. Законопроект  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
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запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової інформації»
(реєстраційний номер 10139 від 12.03.2019)

   3.2. Текст звернень громадської ради при Держкомтелерадіо від 05 квітня 2019 року щодо
законопроекту  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової інформації»
(реєстраційний номер 10139 від 12.03.2019).

 4. До четвертого питання Порядку денного:

   4.1. Законопроект  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
протидії  загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» (реєстраційний номер
6688 від 12.07.2017).

   4.2. Текст звернень громадської ради при Держкомтелерадіо від 05 квітня 2019 року щодо
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
загрозам національній безпеці в інформаційній сфері» (реєстраційний номер 6688 від
12.07.2017).

 5. До п'ятого питання Порядку денного:

5. План роботи громадської ради при Держкомтелерадіо України на 2019 рік.

Голова громадської ради __________________ О. Ю. Човган

Секретар громадської ради __________________ А. А. Полякова
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