
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. У складі 
громадської ради високопрофесійні фахівці − керівники та представники 18 відомих 
громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері медіа. Також до участі в 
роботі громадської ради залучаються високопрофесійні експерти, представники 
громадськості, які виявили бажання брати участь у засіданнях громадської ради, тощо.

2. 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.

3. У звітному періоді, 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;

 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.

4. Вiдповiдно до завдань громадської ради за звітний період були розглянуті, зокрема, такі 
питання та прийняті рішення.

На засіданні громадської ради 05 квітня 2019 року, Протокол № 1, були прийняті рішення:

1. Підтримати проект постанови КМУ «Деякі питання формування та реалізації державної 
політики у сфері забезпечення доступу до публічної інформації».

2. 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).

3.1. 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).

3.2. Звернутись: до народних депутатів з проханням не голосувати за законопроект № 10139 у
разі винесення його на голосування; до Президента України − накласти вето на законопроект 
у разі його прийняття.

4.1. 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).

4.2. Звернутись: до народних депутатів не голосувати за законопроект № 6688 у разі 
винесення його на голосування.

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

На засіданні громадської ради 28 жовтня 2019 року, Протокол № 2, були прийняті рішення:

Схвалити проект постанови КМУ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 р. № 412 «Про затвердження 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», 
Пояснювальну записку та Порівняльну таблицю до проекту постанови.



2. Рекомендувати Держкомтелерадіо врахувати пропозиції членів громадської ради щодо 
правопису та стилю Пояснювальної записки до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 
року № 412».

На засіданні громадської ради 27 листопада 2019 року, Протокол № 3, було прийняте рішення
щодо: Звернення громадської ради при Держкомтелерадіо до Комітету Верховної Ради з 
питань свободи слова та інформації щодо Проекту Закону №0931 від 29.08.2019 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у 
сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)».

На звернення отримані відповіді народних депутатів України:

На засіданні громадської ради 18 грудня 2019 року, Протокол № 4, було прийнято рішення.

Делегування кандидатур від Громадської ради при Держкомтелерадіо до Громадської комісії, 
відповідно до Порядку про проведення конференцій з обрання Наглядової ради Національної
суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

На засіданні громадської ради 21 серпня 2020 року, Протокол № 5, були прийняті рішення.

Підтримка спільного звернення Української асоціації медіабізнесу, Національної спілки 
журналістів України, та Асоціації незалежних регіональних видавців України до народних 
депутатів України, голів парламентських фракцій та керівництва Верховної Ради України 
щодо законопроекту «Про медіа», № 2693-д від 02.07.2020 року.

Підтримка спільного звернення Української асоціації медіабізнесу, Національної спілки 
журналістів України та Асоціації незалежних регіональних видавців України до Кабінету 
Міністрів України  з приводу ситуації, яка склалася із затвердженням тарифів на доставку 
передплати ПАТ «Укрпошта».

Обговорення.

На засіданні громадської ради 29 вересня 2020 року, Протокол № 6, було прийнято рішення 
щодо.

Делегування кандидатур від громадської ради при Держкомтелерадіо до Громадської комісії, 
відповідно до Порядку про проведення конференцій з обрання Наглядової ради Національної
суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ)

На засіданні громадської ради 05 січня 2021 року, Протокол № 7, було прийняте рішення.

Делегування кандидатур від Громадської ради при Держкомтелерадіо до Громадської комісії з
питань проведення Конференції щодо обрання нових членів Національної суспільної 
телерадіокомпанії України (НСТУ)

Голова громадської ради О.Ю. Човган


