
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.12.2012       м. Київ       № 334

Про затвердження орієнтовного плану 

проведення Держкомтелерадіо України 

консультацій з громадськістю на 2013 рік

З метою виконання пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань  формування  та  реалізації  державної  політики,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, та, враховуючи пропозиції громадської
ради при Держкомтелерадіо України, 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  орієнтовний  план  проведення  Держкомтелерадіо  України
консультацій з громадськістю на 2013 рік, що додається.

2.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 

Держкомтелерадіо України    /підпис/         О.В.  Курдінович

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомтелерадіо України 

«18» грудня 2012 № 334

Орієнтовний план проведення 

Держкомтелерадіо України 

консультацій з громадськістю на 2013 рік

№

з/п

Перелік питань

для проведення 

консультацій 

з громадськістю

Спосіб 

проведення 

консультацій

Терміни 

та етапи 

проведення
консультацій

Відповідальний 

підрозділ

1.

Шляхи 

впровадження

 суспільного 

телебачення і 

радіомовлення

 в Україні 

Круглий стіл 

за участю 

представників ЗМІ, 

медіа експертів; 

електронні 

консультації

І квартал 

2013 року

Департамент
телебачення і

радіомовлення,
департамент
інформаційної

політики



2.

Обговорення 

переліку

 видань, що беруть

 участь у конкурсі

 на здобуття 

щорічної премії 

Президента України

«Українська 

книжка року»

Моніторинг 

та аналіз 

публікацій у ЗМІ 

та інформації, 

що надходить 

на поштову 

та електронну

 адреси 

Держкомтелерадіо 

України

I квартал 

2013 року

Департамент
видавничої справи і

преси,
департамент
інформаційної

політики

3.

Обговорення 

проекту 

переліку видань, 

включених 

до програми 

«Українська книга»

Засідання

експертної  ради 

Держкомтелерадіо

 України 

з формування 

програми 

«Українська книга»;

 аналіз інформації, 

що надходить 

на поштову та 

електронну 

адреси 

Держкомтелерадіо 

України, 

моніторинг ЗМІ

І квартал 

2013 року

Департамент
видавничої справи і

преси,
департамент
інформаційної

політики

4. Обговорення робіт, 

висунутих 

Моніторинг 

та аналіз 

І квартал 

2013 року

Департамент
видавничої справи і

преси,
департамент
інформаційної



на здобуття

 премії

 Кабінету Міністрів 

України

 імені Лесі Українки 

за літературно-
мистецькі 

твори для дітей

 та юнацтва

публікацій у ЗМІ 

та інформації, 

що надходить 

на поштову та

електронну адреси 

Держкомтелерадіо 

України

політики

5.

Обговорення робіт, 

висунутих

на здобуття 

премії 

імені Івана Франка 

в галузі 

інформаційної 

діяльності

Моніторинг 

та аналіз 

публікацій у ЗМІ 

та інформації,

 що надходить 

на поштову та 

електронну 

адреси 

Держкомтелерадіо 

України

ІІІ квартал 2013
року

Департамент
видавничої справи і

преси,
департамент
інформаційної

політики

6. Обговорення 

робіт, 

висунутих

на здобуття

 премії імені 

В’ячеслава Чорновола 

за кращу 

публіцистичну 

Моніторинг 

та аналіз 

публікацій у ЗМІ 

та інформації, 

що надходить 

на поштову та 

електронну адреси 

Держкомтелерадіо 

України

ІІІ квартал 2013
року

Департамент
видавничої справи і

преси,
департамент
інформаційної

політики



роботу у галузі 

журналістики

7.

Оцінка стану 

реалізації Ініціативи

 «Партнерство 

«Відкритий Уряд»

Засідання 

громадської ради 

при 

Держкомтелерадіо 

України, 

круглий стіл 

за участю експертів,

 представників ЗМІ

ІІІ квартал 2013
року

Департамент
інформаційної

політики

8.

Обговорення 

орієнтовного 

плану проведення 

Держкомтелерадіо 

України 

консультацій 

з громадськістю 

на 2014 рік

Засідання 

громадської ради 

при 

Держкомтелерадіо 

України, 

електронні 

консультації

ІV квартал 2013
року

Департамент
інформаційної

політики

9.

Шляхи 

реформування 

державних 

та комунальних

 друкованих ЗМІ

Засідання 

громадської ради 

при 

Держкомтелерадіо 

України, 

круглий стіл 

за участю 

експертів, 

представників ЗМІ

ІV квартал 2013
року

Департамент
видавничої справи і

преси,
департамент
інформаційної

політики

10. Обговорення Засідання Протягом Департамент



законопроекту 

щодо створення 

сприятливих умов 

для встановлення 

кіосків 

з продажу 

видавничої продукції 

та друкованих 

засобів масової 

інформації (преси)

громадської ради 

при

Держкомтелерадіо 

України; 

круглий стіл 

за участю 

експертів, 

представників ЗМІ; 

електронні 

консультації

року інформаційної
політики

11.

Обговорення 

проекту 

Закону України

 «Про внесення 

змін до статті 

26-1 

Закону України 

«Про видавничу 

справу»

Засідання

 громадської ради

 при 

Держкомтелерадіо 

України

Протягом року
Департамент
інформаційної

політики

12. Обговорення 

проекту

Закону України 

«Про внесення 

змін до

 Закону України 

«Про обов’язковий 

примірник

Засідання 

громадської ради 

при 

Держкомтелерадіо 

України

Протягом року Департамент
інформаційної

політики



документів» 

щодо удосконалення 

механізму
доставляння

 обов’язкових 

примірників видань»

13.

Обговорення

проекту 

Закону України 

«Про внесення 

змін до 

Закону України 

«Про телебачення 

і радіомовлення» 

(нова редакція)

Засідання 

громадської ради 

при 

Держкомтелерадіо 

України,

 електронні 

консультації

Протягом року
Департамент
інформаційної

політики

14.

Забезпечення 

Держкомтелерадіо 

України

 реалізації 

Закону України 

«Про доступ 

до публічної 

інформації»

Аналіз інформації, 

що надходить 

на поштову та 

електронну адреси 

Держкомтелерадіо 

України

Протягом року
Департамент
інформаційної

політики

15. Оцінка діяльності 

Держкомтелерадіо

 України 

та підприємств,

організацій 

Моніторинг 

та аналіз 

коментарів,

 відгуків, інтерв’ю, 

інших матеріалів,

Протягом року Департамент
інформаційної

політики



та установ, 

що входять 

до сфери його 

управління

 що оприлюднені 

в мережі Інтернет 

та в ЗМІ

16.

Обговорення 

шляхів створення 

сприятливого 

інвестиційного 

клімату 

для розвитку медіа,

 розбудови індустрії 

преси в Україні

Засідання

 робочої групи 
щодо сприятливого

 інвестиційного

 клімату, 
розвитку медіа 

та індустрії 
преси в Україні 
(робочу групу

 створено при

 Міжвідомчій робочій
групі з аналізу 

стану додержання 
законодавства 

про свободу слова 
та захист 

прав журналістів)

Щокварталу
Департамент
інформаційної

політики
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