
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням громадської ради

від «07» грудня 2016 р. Протокол № 9

Звіт про діяльність
громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

за 2016 рік
1.Громадська рада при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, яка створена та
функціонує відповідно до Положення, - постійно діючий колегіальний виборний консультативно-
дорадчий орган, створений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
здійснення  громадського  контролю  за  діяльністю  Держкомтелерадіо,  налагодження  ефективної
взаємодії Держкомтелерадіо з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та
реалізації державної політики.
До  складу  громадської  ради  входять  високопрофесійні  фахівці  -  керівники  та  представники
загальновідомих громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері медіа. Також до
участі в роботі громадської ради постійно залучаються високопрофесійні експерти,  представників
громадськості, які виявили бажання брати участь в засіданнях громадської ради, тощо.
Громадська  рада  у  звітному  періоді  проводила громадську  експертизу  проектів  нормативно-
правових актів, тематичні круглі столи, тощо.
За звітний період громадська рада провела 9 засідань (у тому числі одне виїзне), на яких членами
громадської  ради висунуті  слушні  пропозиції  щодо  змін  до проектів  законів  України  та  інших
нормативних актів, що сприяють підвищенню ефективності діяльності Держкомтелерадіо. Значна
частина з цих пропозицій прийняті Державним комітетом телебачення і радіомовлення України,
народними депутатами України та вплинули на законотворчу діяльність. 

2.  Вiдповiдно до Завдань  громадськоi ради, Плану роботи на 2016 рiк (затвердженого рішенням
громадської  ради при Держкомтелерадіо  22  січня 2016 р., Протокол № 1),  Орієнтовного плану
проведення Держкомтелерадіо консультацій з громадськістю на 2016 рік (затвердженого Наказом
Держкомтелерадіо 24 грудня 2015 р. №395) на засіданнях громадської ради, за звітний період, були
розглянуті, зокрема, такі питання та прийняті рішення:

На засіданні  громадської  ради при Держкомтелерадіо  від 22  січня 2016 р.  (Протокол №1)
громадська рада схвалила Звіт про діяльність громадської ради при Держкомтелерадіо за 2015 рік
та затвердила План роботи громадської ради при Держкомтелерадіо на 2016 рік

На засіданні громадської ради при Держкомтелерадіо від 10 лютого 2016 р. (Протокол №2)
громадська рада обговорила спiльну позицію Асоціації «Незалежні Регіональні Видавці України»,
Української асоціації видавців періодичної преси, Національної спілки журналістів України щодо
громадського  обговорення  змін  до  законопроекту  No  3081д  «Про  державну  підтримку
кінематографії в Україні», а також двi окремi думки, що надійшли від членів громадської ради в
процесi голосування. Громадська рада рiшення не прийняла.

На  засіданні  громадської  ради  при  Держкомтелерадіо  (засідання  розпочате:  18  березня
2016 р.,  засідання  закінчено:  29  березня  2016  р.,  Протокол  №3)  громадська  рада  прийняла
рішення:
1. Підтримати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі або поранення журналіста під час виконання ним
професійних обов’язків» та пропозиції членів громадської ради при Держкомтелерадіо до проекту,
які додаються.
2.  Підтримати  проект постанови  Кабінету Міністрів  України  «Про внесення  змін  до Методики
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення,
ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та
видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги».
3.  Звернутись до Голови Верховної Ради України, до керівників депутатських фракцій та груп у
Верховній  Раді,  до відповідних Комітетів  Верховної  Ради,  у  т.ч.  до Комітету Верховної  Ради з
питань культури та духовності, до авторів законопроекту «Про державну підтримку кінематографії
в Україні»; зі зверненням такого змісту:
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«До  другого  читання  готується  законопроект  №3081-д  «Про  державну  підтримку
кінематографії в Україні».
Прийняття підпунктiв 1,  2,  3,  4,  8 пункту 3 розділу ІІІ  законопроекту (у  теперішній редакції)
надасть будь-яким особам (у тому числі конкурентам у діловій та політичній сферах) інструмент
для провокацій та зловживань, блокувань веб-сторінок та веб-сайтiв, створить умови для хаосу
та колапсу в сфері інтернету та призведе до колосальноі напруги у суспільстві та незадоволення
діяльністю влади, як це вже було з відiзваним з парламенту США SOPA (Stop Online Piracy Act);
гарантовано істотно понизить рейтинги України зі свободи слова та багатьох інших свобод.
Для  унеможливлення  зазначених  вище  негативних  наслідків  закликаємо  прийняти  положення,
відповідно до яких будь-яке блокування контенту в інтернеті має здійснюватись виключно судом
(у тому числi в порядку забезпечення позову) та стосуватись виключно аудiовiзуальних творiв.»
4.  Взяли  до  відома  інформацію  Червака  Богдана  Остаповича,  першого  заступника  Голови
Держкомтелерадіо  «Про  стан  виконання  Заходів  Держкомтелерадіо  в  рамках  реалізації  Закону
України  «Про реформування  державних  і  комунальних  друкованих  засобів  масової  інформації»
станом на 21.03.2016 р.
5.  Заслухали  інформацію  про  акцію,  ініційовану  Українською  бібліотечною  асоціацією  -
«Передплати  газету  для  мешканців  зони  АТО».  Українська  бібліотечна  асоціація  закликає
приєднуватися до проекту видавців, громадські організації і всіх небайдужих та разом підтримати
наших громадян, які в силу обставин потрапили в інформаційну ізоляцію.
За результатами засідання від громадської ради були направлені відповідні письмові звернення.

На позачерговому засіданні громадської ради при Держкомтелерадіо від 31 березня 2016 р. (в
режимі голосування по електронній пошті, Протокол №4) громадська рада прийняла рішення:
Звернутись до Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Наливайка О.І.
щодо недопущення монополізації та погіршення якості доставки преси за передплатою.

На засіданні громадської ради при Держкомтелерадіо від 26 травня 2016 року (Протокол №5)
громадська рада прийняла рішення:
1.  Схвалити проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження
механізму  обмеження  доступу  на  український  ринок  іноземної  друкованої  продукції
антиукраїнського змісту» з певними рекомендацiями, висунутими членами громадської ради
2.  Взяти  до  відома  спільне  звернення  Асоціації  «Незалежні  регіональні  видавці  України»,
Української  асоціації  видавців періодичної  преси,  Національної  спілки журналістів  України,  ГО
«Центр  демократії  та  верховенства  права»  до  Прем'єр-міністра  України  щодо  відкликання  для
доопрацювання  законопроекту «Про внесення  змін до деяких законодавчих  актів  України  щодо
захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (реєстр. №4629 від 10.05.2016).
Перелiк організацій, що підписали та приєднались до звернення:
Асоціація  «Незалежні  регіональні  видавці  України»  (Човган  О.Ю.);  Національна  спілка
журналістів  України  (Томіленко  С.А.);  Українська  Асоціація  видавців  періодичної  преси
(Погорєлов О.В.); ГО «Центр демократії та верховенства права» (Шевченко Т.С.); Комісія з питань
науки  та  ІТ  (Гусєв  О.Ю.);  Профспілка  працівників  культури  України  (Перелигіна  Л.Ф.);  ВБФ
«Журналістська  ініціатива»  (Мех  Л.Г.);  ГО  «Східноєвропейський  Інститут  проблем  медіа»
(Большакова О.Ю.); ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників» (М’ясникова К.А.); Асоціація
правовласників  та  постачальників  контенту  (Клітна  Н.І.);  ГО  «Детектор  медіа»  (Остапа  С.В.);
Федерація  роботодавців  медійної  галузі  (Бігунов-Новіков  Л.Ю.);  МГО «Асоціація  «Новомедіа»
(Кухарчук Р.В.).
Текст Спільного звернення громадських організацій 09.06.2016 з метою захисту авторських прав в
мережi  iнтернет  -  на  офіційному  сайті  Держкомтелерадіо  за  посиланням  -
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=129377&cat_id=109715
 3. Підтримати план дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016–2018
роках
За результатами засідання від громадської ради були направлені відповідні письмові звернення.

На позачерговому засіданні громадської ради від 07 червня 2016 року (в режимі голосування
по електронній пошті, Протокол № 6) громадська рада прийняла рішення:
1.  У зв’язку з  необхідністю захисту авторських  прав  та  забезпечення  свободи  слова в  Україні,
надати  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  свободи  слова  та  інформаційної  політики,
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Міжвідомчій робочій групі (створеній відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформаційної політики від 1 червня 2016 р.), Голові Держкомтелерадіо,
Міністерству  інформаційної  політики  України,  громадській  раді  при  Комітеті  Верховної  Ради
України з  питань  свободи слова та  інформаційної  політики  та  іншим зацікавленим інституціям
єдину  позицію  громадських  організацій,  які  входять  до  складу  Громадської  Ради  при
Держкомтелерадіо та просити народних депутатів, які входять до складу Комітету Верховної Ради з
питань свободи слова та інформаційної політики - Сюмар В.П., Червакову О.В., Висоцького С.В.,
Опанасенко О.В., Кондратюк О.К., Стеценко Д.О., Сочку О.О., Абдулліна О.Р. докласти усіх зусиль
до  імплементації  певних,  висунутих  та  обговорених  членами  громадської  ради,  положень  в
законодавство.
2. Пiдтримати проект спiльного звернення 13 організацій, які входять до складу громадської ради
при Держкомтелерадіо,  про імплементацію в  законодавство положень  щодо захисту авторських
прав та забезпечення свободи слова в Україні.
За результатами засідання від громадської ради були направлені відповідні письмові звернення.

На  засіданні  громадської  ради  від  16  червня  2016  року  (Протокол  №  7)  громадська  рада
прийняла рішення щодо змін в персональному складі  громадської  ради та  звернення до Голови
Держкомтелерадіо з проханням щодо затвердження змін до персонального складу громадської ради
при Держкомтелерадіо.

На позачерговому, виїзному у м. Дніпро засіданні громадської ради від 25 липня 2016 року
(Протокол № 8) громадська рада прийняла рішення:
1. Підтримати проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання
державної  підтримки  реформованим  друкованим  засобам  масової  інформації  місцевої  сфери
розповсюдження»
2.  Підтримати  проект  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку
перетворення державного підприємства «Українська студія  телевізійних фільмів «Укртелефільм»
(код ЄДРПОУ 02841347) у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм»
3.1.  Звернутися  до  керівництва  Дніпропетровської  обласної  ради,  до  керівників  комітетів  та
фракцій,  щоб  винести  на  наступне  пленарне  засідання  Дніпропетровської  обласної  ради,  що
відбудеться 29 липня 2016 року, питання про реформування газети «Зоря – город», «Зоря область»
Комунального підприємства  Дніпропетровської  обласної  ради «Редакція  газети  «ЗОРЯ» шляхом
виходу  Дніпропетровської  обласної  ради  з  складу  засновників  «Зоря  –  город»,  «Зоря  область»
Комунального  підприємства  Дніпропетровської  обласної  ради  «Редакція  газети  «ЗОРЯ»  з
перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб'єкт господарювання із збереженням
назви,  цільового  призначення,  мови  видання  і  тематичної  спрямованості  друкованого  засобу
масової  інформації  у  першому  етапі  реформування  друкованих  засобів  масової  інформації  та
редакцій  відповідно  до  ст.  2  Закону  України  «Про  реформування  державних  і  комунальних
друкованих засобів масової інформації».
3.2. Рекомендувати Дніпропетровській обласній раді прийняти рішення про реформування газети
«Зоря  –  город»,  «Зоря  область»  Комунального  підприємства  Дніпропетровської  обласної  ради
«Редакція газети «ЗОРЯ» шляхом виходу Дніпропетровської обласної ради із складу засновників
«Зоря  –  город»,  «Зоря  область»  Комунального  підприємства  Дніпропетровської  обласної  ради
«Редакції  газети  «ЗОРЯ»  з  перетворенням  редакції  членами  її  трудового  колективу  у  суб'єкт
господарювання  із  збереженням  назви,  цільового  призначення,  мови  видання  і  тематичної
спрямованості  друкованого  засобу  масової  інформації  та  надіслати  це  рішення  центральному
органу виконавчої  влади,  що забезпечує  формування державної  політики  у сфері  телебачення і
радіомовлення,  інформаційній  та  видавничій  сферах  (Державному  комітету  телебачення  і
радіомовлення  України)  для  внесення  до  Зведеного  переліку  об'єктів  реформування,  та
центральному  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері  державної
реєстрації  друкованих  засобів  масової  інформації  (Міністерству юстиції  України)  та  трудовому
колективу редакції.
3.3. Рекомендувати Дніпропетровській обласній раді укласти угоду (договір) про зміну засновника
та  збереження  назви,  цільового  призначення,  мови  видання  і  тематичної  спрямованості  газети
«Зоря  –  город»,  «Зоря  область»  Комунального  підприємства  Дніпропетровської  обласної  ради
«Редакція газети «ЗОРЯ» з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України
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«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог
цивільного законодавства України у суб'єкт господарювання.
3.4. Рекомендувати  Дніпропетровській  обласній  раді  виконання  функцій  комісії  з  перетворення
редакції  Комунального підприємства  Дніпропетровської  обласної  ради «Редакції  газети  «ЗОРЯ»
покласти  на  головного  редактора  Зайцеву  Ксенію  Георгіївну.  Виконання  функцій  комісії  з
перетворення  редакції  розпочати  після  включення  її  до  переліку  друкованих  засобів  масової
інформації  та  редакцій,  що  підлягають  реформуванню  на  першому  етапі,  затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України.
3.5. Винести на наступне пленарне засідання Дніпропетровської обласної ради, що відбудеться 29
липня  2016  року,  питання  про  укладення  з  редакцією  газети  «Зоря  –  город»,  «Зоря  область»
Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Редакція газети «ЗОРЯ» договору
про  висвітлення  діяльності  Дніпропетровської  обласної  ради  на  2016  рік  на  підставі  пункту  3
частини  2  статті  12  Закону  України  «Про реформування  державних  і  комунальних  друкованих
засобів  масової  інформації»  та  рекомендувати  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  04
грудня 2015 року № 705-35/VІ «Про обласний бюджет на 2016 рік» для укладення такого договору.
3.6. Надіслати  клопотання  Держкомтелерадіо  з  проханням включити КП ДОР «Редакція  газети
«Зоря» до зведеного переліку об’єктів реформування (ст. 2, ч. 2 та 3, ст. 6 Закону) згідно з Порядком
формування  переліку  друкованих  засобів  масової  інформації  та  редакцій,  що  підлягають
реформуванню на першому етапі.
3.7. Надіслати клопотання Держкомтелерадіо з проханням направити представника взяти участь в
роботі сесії ДОР 29 липня 2016 року.
За результатами засідання від громадської ради були направлені відповідні письмові звернення.

На засіданні громадської ради від 07 грудня 2016 року (Протокол № 9) громадська рада:
1.  Підтримала  проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Статуту
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Підтримала Орієнтовний план проведення Держкомтелерадіо консультацій з громадськістю на
2017 рік.
3.  Рекомендувала  Держкомтелерадіо  вжити заходів  для встановлення ініціаторів  проекту Закону
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  здійснення  аудіокоментування
телепродукту» та звернутись до них щодо подання конкретних пропозицій.
4. Затвердила та направила звернення «Про неприйнятність зростання ліцензійного збору у сфері
телерадіомовлення»: до Державного комітету телебачення і  радіомовлення України та копії  - до
Кабінету Міністрів України й Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
5.  Затвердила Звіт про діяльність громадської ради при Держкомтелерадіо за 2016 рік.
6.  Утворила  інiцiативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  для  формування  нового  складу
громадської ради  при Держкомтелерадіо.

3.  Враховуючи  вищевикладене,  громадська  рада  при  Державному  комітеті  телебачення  та
радіомовлення України виконувала свої завдання, а саме:

- координація заходів, пов’язаних з проведенням Держкомтелерадіо 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;
-  участь  за  пропозицією  керівників  Держкомтелерадіо у  підготовці  найважливіших  рішень  з
основних  напрямів  його діяльності  та,  у  разі  схвалення  в  установленому порядку цих  рішень,
проведення моніторингу їх реалізації;
-  підготовка  за  участю  Держкомтелерадіо пропозицій  до  орієнтовного  плану  проведення
консультацій  з  громадськістю  із  зазначенням  строків  проведення  публічних  громадських
обговорень;
-  підготовка  пропозицій  щодо  форм та  способів  проведення  консультацій  з  громадськістю,  які
вносяться на розгляд та погодження Держкомтелерадіо;
-  інформування  Держкомтелерадіо 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. 
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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;
-  систематично  інформує  громадськість,  зокрема  через  засоби  масової  інформації,  про  свою
діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
- проводить громадську експертизу нормативно-правових актів  Держкомтелерадіо, що стосується
прав, свобод та законних інтересів громадян;
-  проводить  дослідження,  необхідні  для  підготовки  проектів  рішень  Держкомтелерадіо з
актуальних питань, віднесених до його компетенції;
- вносить пропозиції Держкомтелерадіо 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.
 
4. Основні завдання, які реалізованi за період діяльності громадської ради повнiстю або частково:

1. Забезпечення конституційних прав громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань через внесення пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв.

2. Здійснення  організаційно-правового  забезпечення  реалізації  захисту  кіберпростору  через
внесення пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв. 

3. Забезпечення державної політики щодо захисту професійної діяльності  журналістів через
внесення пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв.

4. Реформування  державних  і  комунальних  друкованих  засобів  масової  інформації  через
внесення пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв.

5. Організаційно-правове  забезпечення  створення  Суспільного  телебачення  і  радіомовлення
України через внесення пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв.

6. Підтримання плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016–
2018 роках.

7. Удосконалення інформування громадян про важливі події суспільного життя та організація
висвітлення державними телерадіокомпаніями актуальних питань соціально-економічного,
гуманітарного та  духовного розвитку України через  внесення пропозицiй до вiдповiдних
законопроектiв.

8. Сприяння податковій лібералізації в сфері медіа шляхом внесення вiдповiдних пропозицiй
та направлення письмових звернень.

9. Створення  сприятливих  умов  для  розвитку  вітчизняного  книговидання  та
книгорозповсюдження через внесення пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв.

10. Популяризація  вітчизняної  книговидавничої  продукції  та  читання  через  внесення
пропозицiй до вiдповiдних законопроектiв.

 
          Голова громадської ради         О.Ю. Човган

5


