
Державним комітетом телебачення та радіомовлення України впродовж першого
кварталу  2010  року  в  основному  забезпечено  виконання  запланованих  заходів,
спрямованих на реалізацію державної політики в інформаційній, видавничій сферах та у
сфері захисту суспільної моралі.

Впродовж  звітного  періоду  Комітет  працював  над  розробкою  проектів
законодавчих та нормативно-правових актів, забезпеченням їх супроводу.

Продовжувалася робота щодо підготовки та доопрацювання:

проекту  Закону  України  “Про  захист  професійної  діяльності  журналістів”
(25.03.2010  р.  надіслано  на  розгляд  та  погодження  до  заінтересованих  центральних
органів  виконавчої  влади,  який  відповідно  до  статті  105  Регламенту  Верховної  Ради
України вважається відкликаним);

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
вдосконалення  порядку  випуску  видавничої  продукції  на  умовах  державного
замовлення”  (26.03.2010  р.  надіслано  на  розгляд  та  погодження  до  заінтересованих
центральних  органів  виконавчої  влади,  який  відповідно  до  статті  105  Регламенту
Верховної Ради України вважається відкликаним);

проекту  Закону України  “Про  внесення змін  до  Закону  України  “Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні” щодо встановлення порядку видачі дозволів
на  розповсюдження  в  Україні  зарубіжних  друкованих  засобів  масової  інформації”
(26.03.2010  р.  надіслано  на  розгляд  та  погодження  до  заінтересованих  центральних
органів виконавчої влади);

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств” (23.03.2010
р.  надіслано  на  розгляд  та  погодження  до  заінтересованих  центральних  органів
виконавчої  влади  на  виконання  витягу  з  протоколу  №1  засідання  Кабінету  Міністрів
України від 11 березня 2010 р, який відповідно до пункту 2 §51 Регламенту Кабінету
Міністрів України є актуальним);

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  статті  31  Закону  України  “Про
телебачення і  радіомовлення” (26.03.2010 р.  надіслано на розгляд та погодження до
Мінекономіки, Мінфіну, Держкомпідприємництва, на правову експертизу та погодження
до  Мін’юсту.  01.04.2010  р.  поінформовано  Кабінет  Міністрів  України  про  результати
проведеної роботи);

проекту  Закону  України  “Про заборону  виселення редакцій  друкованих  засобів
масової інформації,  закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,  книгарень,
підприємств з розповсюдження книг та преси із займаних ними на законних підставах
приміщень державної  та  комунальної  власності,  а  також знесення  існуючих  кіосків  з
продажу  друкованих  засобів  масової  інформації”  (22.02.2010  р.  внесено  на  розгляд
Кабінету  Міністрів  України.  10.03.2010  р.  законопроект  повернуто  для  проведення
узгоджувальних процедур);

проекту  Закону  України  “Про  Концепцію  державної  інформаційної  політики”
(надіслано на розгляд та погодження до заінтересованих органів на виконання витягу з
протоколу № 1 засідання Кабінету Міністрів України від 11.03.2010  р.);

проекту  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  державної
стипендії  Антонець  Н.С.”  (02.04.2010  р.  надіслано  на  розгляд  та  погодження  до
Міністерства  фінансів  і  Міністерства  економіки  на  виконання  доручення  Міністра
Кабінету Міністрів А. Толстоухова від 15.03.2010 р. № 45181/1/1-09 відповідно до пункту 2
§51 Регламенту Кабінету Міністрів України);



проекту  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  довічних
державних стипендій видатним діячам інформаційної  галузі”  (Величку М.П.,  Гоцалюку
І.А.,  Кримчуку  Г.П.)  (02.04.2010  р.  надіслано  на  розгляд  та  погодження  Міністерства
фінансів і Міністерства економіки на виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів А.
Толстоухова від 15.03.2010 р.  № 74452/1/1-09 відповідно до пункту 2 §51 Регламенту
Кабінету Міністрів України);

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  деяких
постанов  Кабінету  Міністрів  України”  (питання  підвищення  якості  інформаційного
наповнення  та  функціонування  веб-сайтів  органів  виконавчої  влади)  (12.03.2010  р.
проект постанови Кабінету Міністрів  України надіслано на розгляд та погодження до
Мінфіну, Мінекономіки, Держспецзв’язку, Держкомінформатизації, правову експертизу та
погодження до Мін’юсту);

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № (Положення про державне замовлення
на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм) (підготовлено до подання на
розгляд та погодження до заінтересованих органів);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  28  травня  2008  р.  № 772”  (зміни  до
Концепції  Державної  цільової  програми  популяризації  вітчизняної  книговидавничої
продукції  на  2009-2012 роки”)  (01.04.2010  р.  надіслано до Кабінету  Міністрів  України
інформацію  щодо  погодження  проекту  заінтересованими  органами  з  проханням
продовжити термін внесення його на розгляд Уряду);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 378 та від 17 грудня
2008  р.  №  (питання  проведення  Київської  міжнародної  книжкової  виставки-ярмарку)
(опрацьовуються пропозиції та зауваження заінтересованих органів);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  схвалення  Концепції
створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення  України (підготовлено до
подання на розгляд та погодження до заінтересованих органів).

Знаходяться на розгляді у Верховній Раді України:

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Закону  України  “Про  видавничу
справу” (нова редакція) (реєстр. № 3443 від 04.12.2008 р.);

проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо
приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення)
(реєстр. № 3081 від 28.08.2008 р.).

Надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  передачу  Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до сфери управління Державного комітету
телебачення  та  радіомовлення”  (22.03.2010  р.  проект  постанови  Кабінету  Міністрів
України внесено на розгляд Уряду. 22.03.2010 р. проект було розглянуто на засіданні
Урядового  комітету  з  питань  гуманітарного,  соціального  та  науково-інноваційного
розвитку  та  прийнято  рішення  про  його  розгляд  на  засіданні  Урядового  комітету  з
питань екології, молодіжної політики, спорту і туризму).

Прийнято: 

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  24.02.2010  р.  №  276-р  “Про
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2008 р. № (питання
скорочення періодичності подачі Укрінформом інформаційно-аналітичних матеріалів про
результати  моніторингу  громадської  думки  та  опублікованої  інформації,  а  також



інформування Укрінформу центральними органами виконавчої влади про стан підготовки
України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи – 2012 року з футболу).

Впродовж першого кварталу 2010 року проведено два засідання колегії Комітету,
розглянуто та прийнято рішення з одинадцяти питань.

На розширеному засіданні колегії 2 березня підбито підсумки роботи Комітету у
2009 році та визначено основні завдання на поточний рік.

В ході засідань колегією:

підбито підсумки виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
що фінансувалися з Державного бюджету України у 2009 році за бюджетною програмою
“Прикладні  розробки  в  сфері  засобів  масової  інформації,  книговидавничої  справи  та
інформаційно-бібліографічної діяльності”;

схвалено  тематику  прикладних  розробок  у  сфері  засобів  масової  інформації,
книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності на 2010 рік, Перелік
фестивалів  на  2010  рік,  засновником  (співзасновником)  яких  є  Держкомтелерадіо,
перелік міжнародних книжкових виставкових заходів, участь України у яких забезпечує
Держкомтелерадіо у 2010 році;

за  результатом  розгляду  підтримано  в  основному  проекти  Концепції  розвитку
телефільмовиробництва в Україні на 2010-2015 роки та Орієнтовного тематичного плану
виробництва телепродукції студії “Укртелефільм” на 2010 рік;

проаналізовано  стан  виконання  Держкомтелерадіо  законів  України,  актів
Президента  України,  постанов,  розпоряджень  і  доручень  Кабінету  Міністрів  України,
розгляду запитів і звернень народних депутатів, звернень громадян;

обговорено кандидатури осіб на здобуття державних стипендій видатним діячам
інформаційної галузі.

За звітний період

Підготовлено:

пропозиції  до  Національної  програми  інформатизації  на  2011  рік  та  2011-2013
роки;

інформаційно-аналітичні матеріали до засідання РНБО України про вдосконалення
системи протидії інформаційним впливам та обмеження доступу до інформації;

інформацію  про  реалізацію  заходів,  спрямованих  на  врахування  рекомендацій
секретаріату Ради Європи за результатами візиту в Україну 16-19 березня 2004 р.;

інформацію  про  діяльність  у  2009  р.  Державної  організації  “Всеукраїнський
інформаційно-культурний центр”;

тимчасові  кошториси  доходів  і  видатків,  плани  асигнувань  підвідомчих
організацій, установ та центрального апарату Комітету на І квартал 2010 року;

звітну інформацію щодо виконання бюджетних паспортів за 2009 рік;

узагальнену  інформацію  щодо  структури  та  функціонування  веб-сайтів  органів
виконавчої влади, пропозиції щодо їх удосконалення;

проект  Методичних  рекомендацій  щодо  розбудови  вітчизняної  мережі
книгорозповсюдження;

пропозиції  щодо  потреб  радіочастотного  ресурсу  та  каналів  мовлення  для
створення умов впровадження ефірної наземної складової телебачення високої чіткості;



пропозиції  щодо  вдосконалення  охоплення  населення  та  покриття  території
України програмами вітчизняних телерадіоорганізацій;

тексти  угод  з  Республікою  Болгарія,  Федеративною  Республікою  Бразилія,
Республікою Узбекистан (знаходяться на розгляді у партнерів цих країн);

текст  угоди  з  Республікою  Індія  (відправлено  до  МЗС  для  передачі  індійській
стороні)

взято участь у:

ХVІІ Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку (10-14.02.2010 р.)

забезпечено участь у:

експертних консультаціях щодо розробки аналітичного матеріалу, присвяченого
впливу  виконання  Річної  національної  програми  на  2009  рік  з  підготовки  України  до
набуття членства в Організації Північноатлантичного договору на процес прийняття та
імплементації державних рішень та політики в Україні (15.02.2010 р.);

оперативній  нараді  в  рамках  Української  частини  Комітету  з  питань
співробітництва між Україною та ЄС (щодо проведення Дня Європи в Україні у 2010 році)
(24.02.2010 р.);

презентації  позиційного  документа  щодо  Нової  стратегії  концепції  НАТО,
підготовленого  аналітичними  установами  та  незалежними  експертами  України
(15.03.2010 р.);

презентації діючих інформаційних проектів, які фінансуються та реалізуються ЄС в
Україні (16.03.2010 р.). 

засіданнях:

координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО (21.01.2010 р.);

журі щорічного конкурсу Держкомтелерадіо на краще представлення української
книги в друкованих та електронних ЗМІ (26.01.2010 р.);

Ради Української хартії “За ділову досконалість і якість” (28.01.2010 р.);

Міжвідомчої робочої групи з інформаційних питань у складі Міжвідомчої комісії з
питань підготовки України до вступу в НАТО (29.01.2010 р.);

Міжвідомчої  стратегічної  групи  з  проблемних  питань  українсько-румунських
відносин (03.02.2010 р.);

Робочої  групи по  проекту  Twinning  Держкомтелерадіо  “Посилення інституційної
спроможності  Держкомтелерадіо в  контексті  виконання зобов’язань України в рамках
Європейської конвенції про транскордонне телебачення” (05.02.2010 р.);

Комітету  з  присудження  урядової  Премії  ім.  Лесі  Українки  за  найкращі
літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (23.02.2010 р.);

Міжвідомчої робочої групи з інформаційних питань у складі Міжвідомчої комісії з
питань підготовки України до вступу в НАТО (26.02.2010 р.);

Національної комісії з питань закордонних українців (ХV засідання) (30.03.2010 р.).

Проведено:

нараду з генеральними директорами ОДТРК (12.02.2010 р.);

спільне  засідання  представників  Держкомтелерадіо  з  правлінням  Української
асоціації  видавців  і  книгорозповсюджувачів  з  питань  подальшого  розвитку
національного книговидання (30.03.2010 р.);



додаткові  переговори  з  підготовки  до  підписання  угод  з  Республікою  Куба,
Республікою Таджикистан;

планову  комплексну  перевірку  фінансово-господарської  діяльності  Державного
підприємства “Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури “Дніпро”.

Підготовлено  звітні  інформаційні  матеріали  щодо  стану  виконання  та  ходу
реалізації:

Державної програми економічного і соціального розвитку України;

Програми “Українська книга”;

Державної програми “Журналіст”;

Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської
інтеграції на 2008-2011 роки;

Державної  цільової  програми  інформування  громадськості  з  питань
євроатлантичної інтеграції на 2008-2011 роки;

Державної  цільової  програми  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-
2011 роки;

Державної  програми  співпраці  із  закордонними  українцями  на  період  до  2010
року;

Державної  програми  формування  позитивного  міжнародного  іміджу України  на
2008-2011 роки;

Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010
роки (у частині, що стосується освітньої сфери);

Плану  заходів  з  реалізації  Концепції  сприяння  органами  виконавчої  влади
розвитку громадянського суспільства у 2009 році;

Плану  заходів  Річної  національної  програми  з  підготовки  України  до  набуття
членства в Організації Північноатлантичного договору;

доручень КМУ з питань залучення міжнародної технічної допомоги, участі України
в агентствах і програмах ЄС;

доручень  КМУ  з  питань  підготовки  і  проведення  в  Україні  фінальної  частини
чемпіонату Європи 2012 щодо висвітлення та інформування громадськості;

доручень КМУ з питань співробітництва в рамках РЄ, ЄС, НАТО, СНД, ОЧЕС, ГУАМ,
ООН, ЮНЕСКО.

Зазначену  інформацію  у  встановленому  порядку  надано  вищим  органам
виконавчої влади.

Продовжувалася робота щодо: 

реалізації завдань, передбачених Законом України “Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;

виконання  довгострокових  міжнародних  двосторонніх  міжурядових  Програм
співробітництва в галузі освіти, культури та науки;

виконання  доручень  КМУ  за  довгостроковими  Програмами  співробітництва  з
Росією, Білоруссю, Словаччиною, Вірменією, Киргизією, Італією, Португалією та іншими
країнами;



виконання  пріоритетних  заходів  Порядку  денного  асоціації  Україна  -  ЄС  на
короткострокову перспективу (впродовж 2010 року);

реалізації плану заходів щодо активізації співробітництва України з Радою Європи
та  виконання  зобов'язань,  взятих  Україною  при  вступі  до  Ради  Європи,  щодо
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Європейської рамкової конвенції
про  захист  національних  меншин,  Європейської  конвенції  про  транскордонне
телебачення;

виконання протокольних рішень засідань Комітету співробітництва між Україною
та ЄС,  Української  частини комітету співробітництва між Україною та ЄС, Громадської
експертної ради при Українській частині співробітництва між Україною та ЄС в межах
компетенції Держкомтелерадіо;

виконання  протокольних  рішень  засідань  двосторонніх  Міжурядових  комісій  з
питань  торговельно-економічного  співробітництва  та  з  питань  забезпечення  прав
національних меншин;

реалізації  чинних  міжурядових  та  міжвідомчих  міжнародних  договорів  в
інформаційній сфері;

розробки тексту угоди з Королівством Марокко;

опрацювання положень текстів угод з Аргентинською Республікою та Канадою;

реалізації  Плану заходів щодо запровадження та забезпечення функціонування
системи управління якістю у Держкомтелерадіо на 2009-2010 роки;

доопрацювання проекту концепції створення системи Суспільного телебачення і
радіомовлення України;

доопрацювання  нової  редакції  Положення  про  державне  замовлення  на
виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм;

реалізації  Державної  програми  впровадження  цифрового  телерадіомовлення  в
Україні;

виконання календарного плану організаційних заходів з підготовки та проведення
в  Україні  фінальної  частини  чемпіонату  Європи  2012  року  з  футболу  з  урахуванням
мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи;

виконання заходів з метрологічного забезпечення системи телерадіомовлення та
проведення технічного аудиту телерадіоорганізацій України;

забезпечення функціонування та інформаційного наповнення веб-сайту Комітету.

Висновок:

Відповідно  до  показників  реалізації  політики  Держкомтелерадіо  на  2010  рік,
затверджених  наказом  Держкомтелерадіо  від  30  березня  2010  року  №  77,  частка
виконаних заходів  від  загальної  кількості  заходів  плану  Комітету  за  перший квартал
2010 року складає 96,03 %.

Через  відсутність  фінансування з  державного  бюджету  не  завершено технічне
переоснащення обласних і регіональних державних телерадіокомпаній.

У зв’язку з відсутністю Державного бюджету України на 2010 рік не здійснено:

розробку  та  погодження  (затвердження)  річних  кошторисів  доходів  і  видатків,
планів асигнувань підвідомчих організацій, установ та центрального апарату Комітету на
2010 рік та паспортів бюджетних програм на 2010 рік;



моніторинг  стану  використання  лімітів  бюджетних  асигнувань  на  трансляцію
теле-  та  радіопрограм  (відповідно  до  угод  державних  телерадіокомпаній  з
підприємствами зв’язку), підготовку пропозицій щодо їх перерозподілу;

подання проекту Переліку видань на розгляд Експертної ради Держкомтелерадіо
з  формування програми “Українська книга”  для  оцінки  змісту  видань  та конкурсного
відбору пропозицій, що надійшли до проекту програми “Українська книга” на 2010 рік, та
доопрацювання  Переліку  видань  (з  урахуванням зауважень членів  Експертної  ради),
подання на розгляд колегії Держкомтелерадіо.

Не  завершено  підготовку  проекту  Положення  про  порядок  видачі  дозволів  на
розповсюдження зарубіжних друкованих засобів масової інформації в Україні у зв’язку з
необхідністю перепогодження з  заінтересованими центральними органами виконавчої
влади проекту Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні  зарубіжних
друкованих засобів масової інформації”.

Не  здійснено  приведення  Галузевої  цільової  програми  Держкомтелерадіо  з
підготовки та проведення в Україні  фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу у відповідність до Державної цільової програми з підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у зв’язку з тим, що
продовжується доопрацювання Державної цільової програми з підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Перенесено:

на  квітень  2010  року  доопрацювання  проекту  нової  редакції  Інструкції  з
діловодства в Держкомтелерадіо, відомчого переліку документів зі строками зберігання,
Положення  про  відомчий  архів  Комітету,  на  жовтень  2010  року  подання  на  розгляд
експертно-перевірної комісії  Центрального державного архіву вищих органів влади та
управління України описів справ постійного зберігання та з особового складу, акта про
виділення для знищення документів за 2000-2004 роки, що не підлягають зберіганню,
відповідно  до  Плану  роботи  Експертної  комісії  з  проведення  експертизи  цінності
документів Держкомтелерадіо на 2010 рік, затвердженого наказом Держкомтелерадіо
від 30.03.2010 р. № 72;

на 2 квартал 2010 року формування проекту Річного плану державних закупівель
Комітету на 2010 рік,  організацію та проведення процедур закупівель товарів,  робіт і
послуг за державні кошти у зв’язку з тим, що кошторис Комітету не затверджено.

Впродовж  другого  кварталу  2010  року  структурні  підрозділи  Комітету
продовжуватимуть роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, реалізацією
основних завдань відповідно до планів роботи Комітету на 2010 рік та другий квартал
2010 року.


