
Державний  комітет  телебачення  і  радіомовлення  України  впродовж  першого
кварталу 2011 року спрямовував свою діяльність на забезпечення конституційних прав
громадян  на  свободу  слова  та  інформацію,  інформаційної  безпеки  особистості,
суспільства  та  держави,  розвиток  інформаційного  суспільства,  сприяння  інтеграції
вітчизняних суб’єктів інформаційної діяльності у глобальний інформаційний простір.

Верховною Радою України прийнято в цілому проекти законів України:
«Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (реєстр. № 
8096 від 10.02.2011 р.). Законопроект направлено на підпис Президенту України 
(12.04.2011 р.)

«Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  вдосконалення  порядку
випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення» (реєстр. № 6554 від
17.06.2010 р.). 12.03.2011 р. Закон України повернуто з пропозиціями Президента України
для повторного розгляду Верховною Радою України. 06.04.2011 р. на засіданні Комітету
Верховної  Ради  України  з  питань  культури  і  духовності  прийнято  рішення  не
підтримувати пропозиції Президента України та рекомендувати Верховній Раді Україні їх
відхилити.

Верховною Радою  України  у  першому  читанні  розглянуто проект  Закону
України  «Про  Концепцію  державної  інформаційної  політики»  (реєстр.  №  7251)  та
прийнято його за основу.

На розгляді у Верховній Раді України знаходяться проекти законів України:
«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо приведення у відповідність 
із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення) (реєстр. № 3081 від 
28.08.2008 р.);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
системи державної реєстрації інформаційних агентств» (реєстр. № 6603 від 30.06.2010
р.);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з
вадами слуху до інформації» (реєстр. № 6618 від 01.07.2010 р.);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства
у сфері телебачення і радіомовлення» (реєстр. № 8298 від 24.03.2011 р.).

На розгляд Кабінету Міністрів України внесено проекти законів України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розповсюдження

в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації»;

«Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи».

Продовжується робота з підготовки та доопрацювання проектів законів України:
«Про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і

радіомовлення України»;

«Про захист професійної діяльності журналістів»;

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення
доставляння обов’язкового примірника документів»;

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  приведення
законів України у відповідність із Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-
правових основ діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення»;

Президентом України підписано:

Указ  Президента  України  «Про  призначення  державних  стипендій  видатним
діячам інформаційної галузі» від 04.03.2011 р. № 272;



Указ  Президента  України  «Про  призначення  державних  стипендій  видатним
діячам інформаційної галузі» від 04.04.2011 р. № 350;

Указ Президента України «Про призначення стипендії Іванову Д.В.» від 04.04.2011
р. № 348;

На розгляді в Адміністрації Президента України знаходиться  проект Указу
Президента  України  «Про  Положення  про  Державний  комітет  телебачення  і
радіомовлення України».

На  розгляді  у  Кабінеті  Міністрів  України  знаходиться проект  Указу
Президента України «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам
інформаційної галузі».

Кабінетом Міністрів України схвалено:

постанови:

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки державних музичних колективів» від 11.03.2011 р. №
249;

«Про  внесення  змін  до  Порядку  визначення  обсягу  книжкової  продукції
державною  мовою,  підготовка,  випуск  та/або  розповсюдження  якої  здійснюються
вітчизняними  видавництвами  і  підприємствами  розповсюдження  книжкової  продукції,
для укладення договорів оренди приміщень» від 11.03.2011 р. № 240;

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті  для  трансляції  телерадіопрограм,  вироблених  для  державних  потреб»  від
06.04.2011 р. № 376;

«Про внесення змін до пункту 5 Положення про Премію Кабінету Міністрів України
імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва і опис диплома
її лауреата» від 06.04.2011 р. № 370;

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті  для  випуску  книжкової  продукції  за  програмою  «Українська  книга»  від
13.04.2011 р. ;

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» від 13.04.2011 р.;

«Про затвердження Порядку використання у 2011 році  коштів,  передбачених у
державному  бюджеті  для  створення  та  функціонування  україномовної  версії
міжнародного каналу «EuroNews» від 13.04.2011 р.;

розпорядження:

«Про внесення змін  до  складу  наглядової  ради Національної  телекомпанії»  від
10.01.2011 р. № 18.

На розгляді у Кабінеті Міністрів України знаходяться проекти постанов:

«Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до сфери
управління Державного комітету телебачення та радіомовлення»;

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки преси»;

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації»;



«Про внесення зміни до Статуту Національної радіокомпанії України».

Продовжується  робота  з  підготовки  та  доопрацювання проектів  актів
Кабінету Міністрів України

постанов:

«Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від                  20
лютого 1995 р. № 129 і від 4 червня 2002 р. № 764»;

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті  для  інформаційного  та  організаційного  забезпечення  участі  України  у
міжнародних форумах, конференціях, виставках»;

«Про затвердження Порядку використання у 2011 році  коштів,  передбачених у
державному  бюджеті  для  виконання  заходів  з  питань  європейської  інтеграції  в
інформаційній сфері»;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007
р. № 198»;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.
№ 409»;

«Про запровадження конкурсу «Кращий веб-ресурс органу виконавчої влади»;

«Про граничні норми витрат за копіювання та друк документів, що надаються за
запитами на інформацію»;

«Про розвиток ефірного мовлення Національної радіокомпанії України (НРКУ)»;

розпоряджень:

«Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку
вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження»;

«Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007
року № 378-р і від 17 грудня 2008 року № 1575-р».

         

Протягом першого кварталу 2011  року  Комітетом було розроблено 43 проекти
законодавчих та інших нормативно-правових актів:

законів України - 17, з них прийнято - 1;

актів  Президента  України  -  5,  з  них  підписано  Президентом  України  -  3,  на
опрацюванні - 2;

актів  Кабінету  Міністрів  України  -  22,  з  них  прийнято  -  7,  на  розгляді  -  5,  на
опрацюванні - 10.

Постійно  забезпечувався  супровід  у  профільних  комітетах  і  на  пленарних
засіданнях Верховної  Ради України відповідних проектів законодавчих актів,  внесених
Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України. 

Впродовж першого кварталу 2011 року проведено три засідання колегії Комітету,
з  них  одне  підсумкове,  розширене.  Розглянуто  та  прийнято  рішення  з  одинадцяти
питань. 

В ході засідань колегією

підбито підсумки  роботи  Державного  комітету  телебачення  і  радіомовлення
України у 2010 році та визначено основні завдання на 2011 рік; 



схвалено  перелік  книжкових  видань,  передбачених  до  випуску  за  програмою
«Українська книга» на 2011 рік; 

обговорено шляхи удосконалення системи прикладних розробок у сфері засобів
масової  інформації  та  книговидавничої  справи у  2011  році  за  результатами наукових
досліджень 2010 року; 

заходи  щодо  погашення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  на
підприємствах  сфери  управління  Держкомтелерадіо,  дебіторської  заборгованості  за
програмою «Українська книга»;

стан  виконання у  2010  році  Державної  цільової  програми  інформування
громадськості з питань європейської інтеграції на 2008 – 2011 роки;

розглянуто заходи  щодо  оптимізації  мереж  каналів  мовлення  Національної
радіокомпанії України.

Предметом обговорення колегії у звітному періоді були питання щодо організації
та участі Держкомтелерадіо у міжнародних книжкових виставкових заходах у 2011 році,
що фінансуються з Державного бюджету України, та про організацію та участь у 2011
році  у  фестивалях  теле-  і  радіопрограм,  заснованих  Держкомтелерадіо  та  іншими
організаціями.

За звітний період

підготовлено

звітні інформаційні матеріали щодо стану виконання та ходу реалізації

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки;

стану функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією;

Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської
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: підготовка річного звіту за 2010 рік;

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

інформаційно-аналітичні матеріали

про висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань внутрішньої
та зовнішньої політики держави;

про  стан  виконання  заходів  зі  створення  електронної  інформаційної  системи
“Електронний Уряд”;

до підписання проекти річних планів заходів Комітету з Міністерством інформації
Республіки Білорусь та Федеральним агентством з питань друку та масових комунікацій
Російської Федерації; 

пропозиції до Національної програми інформатизації на 2012 та 2012-2014 роки;

звіт  про  результати  проведення  внутрішньої  контрольно-ревізійної  роботи  за  I
квартал 2011 року;

опрацювано 



завдання  щодо  оптимізації  переліку  технічних  засобів  підприємств  та  філій
Концерну РРТ, задіяних у виконанні державного замовлення з розповсюдження сумісних
програм обласного та Українського радіо,  та щодо врегулювання розрахунків розмірів
ліцензійного  збору  за  видачу,  продовження  переоформлення  та  видачу  дубліката
ліцензії  на  мовлення  та  ліцензії  провайдера  програмної  послуги,  тарифної  політики
операторів телекомунікацій;

заявки  видавництв  та  видавничих  організацій,  поданих  до  проекту  програми
“Українська  книга”  на  2011  рік,  та  забезпечено  формування  проекту  Переліку
видавничих  проектів.  Перелік  книжкових  видань,  передбачених  до  випуску  за
програмою  «Українська  книга»  на  2011  рік,  схвалено  колегією  Держкомтелерадіо
рішенням колегії від 28.02.2011 р. № 2/2 та затверджено наказом Голови Комітету від
14.03.2011 р. № 56;

проект  Угоди  між  Держкомтелерадіо  і  Головним  державним  управлінням
радіомовлення, кінематографії та телебачення КНР у сфері телебачення і радіомовлення,
який передано на розгляд китайської сторони; 

питання щодо врегулювання українсько-сирійських відносин в галузі телебачення
і  радіомовлення  на  рівні  національних  телерадіомовників,  відповідні  пропозиції
надіслано МЗС.

забезпечено 
введення в експлуатацію комплектів технологічного обладнання Миколаївською,

Харківською, Чернігівською обласними державними телерадіокомпаніями;

організаційно засідання 23 лютого ц.р. Комітету з присудження Премії Кабінету
Міністрів  України  імені  Лесі  Українки  за  літературно-мистецькі  твори  для  дітей  та
юнацтва, визначено переможців за 2010 рік; 

проведення постійного моніторингу стану розвитку інформаційної та видавничої
сфер та підготовлено на розгляд колегії Комітету інформаційно-аналітичні матеріали з
оцінкою результатів діяльності та пропозиціями щодо ухвалення рішень, спрямованих на
усунення недоліків,  забезпечення подальшого розвитку національного інформаційного
простору; 

проведення планової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
Державного підприємства «Ордена «Знак Пошани» книжково-журнальне  видавництво
«Урожай»;

проведення планової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
Державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво «Україна»;

розроблено та затверджено наказом Комітету від 02.02.2011 р. № 22 План заходів 
Держкомтелерадіо з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 
громадянського суспільства на 2011 рік;
сформовано проект Річного плану державних закупівель Комітету на 2011 рік; 
здійснено 
ведення та оновлення єдиної бази даних про стан інформаційного простору областей 
(регіонів) України – оновлено інформацію щодо Кіровоградської області; 
моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади; 
щорічну планову інвентаризацію комп’ютерних програм, що використовуються в 
Комітеті;

проведено

семінар на тему «Перспективи розвитку супутникового телебачення у світі та в
Україні» (01-02.02.2011 р.);



розширене засідання колегії Держкомтелерадіо з розгляду питання «Про підсумки
роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2010 році та основні
завдання на 2011 рік» (17.02.2011 р.);

прес-конференцію на тему «Підсумки участі українських видавців у XVIII Мінській
міжнародній книжковій виставці-ярмарку» (16.02.2011 р.);

засідання колегії Держкомтелерадіо (28.02.2011 р.);

семінар  на  тему  «Актуальні  проблеми  вдосконалення  роботи  кадрових  служб
системи Держкомтелерадіо в світлі  проекту Стратегії  державної кадрової політики на
2011-2020 роки»;

презентацію  для  ЗМІ  добірки  видань,  зібраних  українськими  видавцями  для
поповнення фондів Бібліотеки української літератури м. Москва (01.03.2011 р.);

нараду з представниками центральних органів виконавчої влади з обговорення
питання доступу інвалідів по слуху до засобів масової інформації (23.03.2011 р.);

засідання  Науково-технічної  ради  з  питань  видавничої  справи  при
Держкомтелерадіо (25.03.2011 р.);

взято участь у
семінарі з питань державних закупівель та про заcтосування Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (10-11.02.2011 р.);
зустрічі з представниками регіональних інститутів громадянського суспільства АР Крим 
(23.02.2011 р.);

забезпечено організаційно

засідання Громадської ради при Держкомтелерадіо (10.02.2011 р., 25.02.2011 р.,
01.04.11 р.);

участь українських видавців у      XVIII Мінській міжнародній книжковій виставці-
ярмарку (09-14.02.2011 р);

засідання  Комітету  з  присудження Премії  Кабінету  Міністрів  України  імені  Лесі
Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (23.02.2011 р.);

участь у

семінарі-нараді  з  генеральними директорами ОДТРК на тему:  «Роль державних
ЗМІ у впроваджені єдиної інформаційної політики реформування соціально-економічного
устрою держави» (14.01.2011 р.);

міжвідомчій нараді з питання започаткування нових проектів до реалізації у 2011
році по лінії Координатора проектів ОБСЄ в Україні (19.01.2011 р.);

міжнародній  конференції  на  тему:  «Цифрове  ефірне  телебачення:  є  рішення?»
(27.01.2011 р.);

парламентських  слуханнях  на  тему:  «Стан  проведення  пенсійної  реформи  та
шляхи її вдосконалення» (16.02.2011 р.);

третьому засіданні Організаційного комітету з підготовки та здійснення заходів,
пов’язаних з голосуванням України в Комітеті міністрів Ради Європи (01.03.2011 р.);

зустрічі  з  представниками української  громади в Санкт-Петербурзі,  присвяченій
150-річниці від дня смерті Т.Г.Шевченка (09.03.2011 р.);

урочистому  покладанні  квітів  на  місці  першого  поховання  Т.Г.Шевченка  на
Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі (10.03.2011 р.);



висвітленні  ДТРК  та  державними  комунальними  ЗМІ  прес-конференції  Прем’єр-
міністра України Азарова М.Я. за результатами першого року роботу Уряду «Рік роботи
Уряду: поворот до нової якості життя» (11.03.2011 р.);

парламентських  слуханнях  на  тему  «Сучасний  стан  та  актуальні  завдання
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» (16.03.2011 р.);

засіданні  організаційного  комітету  з  підготовки  та  відзначення  450-річчя
Пересопницького Євангелія (17.03.2011 р.);

нараді з питань підготовки прес-конференції Прем’єр-міністра України щодо 25-х
роковин Чорнобильської трагедії (21.03.2011 р.);

святкуванні  89-річчя  з  дня  заснування ДП «Видавництво і  друкарня «Таврида»
(23.03.2011 р.).

Висновок

Проведений  аналіз  свідчить,  що  структурними  підрозділами  Комітету  в  цілому
забезпечено  виконання  завдань,  передбачених  Планом  Державного  комітету
телебачення і радіомовлення України на перший квартал 2011 року. 

Відповідно  до  показників  реалізації  політики  Держкомтелерадіо,  затверджених
наказом Держкомтелерадіо від 30 березня 2010 року № 77, частка виконаних заходів від
загальної кількості заходів плану Комітету за перший квартал 2011 року складає 91,7%.

Продовжується робота  щодо доопрацювання

проекту Закону України «Про захист професійної діяльності журналістів», оскільки
відповідно до доручення КМУ від 07.04.2011 р. 24748/130/1-10 передбачено направити
узгоджений проект на експертизу Ради Європи;

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів», оскільки згідно
з дорученням Кабінету Міністрів України від 24.03.2011 р.  № 3195/0/2-11 передбачено
вжити  вичерпних  заходів  стосовно  врегулювання  розбіжностей  до  проекту  шляхом
проведення узгоджувальних процедур;

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  інформаційного  та
організаційного  забезпечення  участі  України  у  міжнародних  форумах,  конференціях,
виставках»;

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку
використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання
заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері»;

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  «Про  внесення  змін  до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 1988-р».

Триває 

громадська експертиза за програмою «Українська книга» відповідно до постанови
КМУ  №  976  від  05.11.2008  року  «Про  затвердження  Порядку  сприяння  громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

опрацювання пропозицій стосовно розвитку, модернізації та оптимізації каналів і
мереж  державного  (суспільного)  радіомовлення  та  запровадження  механізму
державного регулювання абонентної плати за користування універсальною програмною
послугою.



Не  надавалася  фінансова  підтримка  друкованим  ЗМІ  у  зв’язку  з  відсутністю
звернень до редакції.

Матеріали, подані на Всеукраїнський конкурс на краще представлення української
книги в друкованих та електронних ЗМІ, опрацьовано та підготовлено до розгляду журі,
однак підсумки не підбито.

Не подано до Кабінету Міністрів України постанову Кабінету Міністрів України «Про
визнання  такою,  що  втратила  чинність,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11
липня 2007 р.  № 897»,  оскільки  робота проводитиметься  після  затвердження Указом
Президента України Положення про Комітет.

Перенесено 

на  квітень  засідання  Експертної  комісії  з  проведення  експертизи  цінності
документів  Держкомтелерадіо за рішенням Голови комісії  та у  зв’язку з  необхідністю
доопрацювання матеріалів, винесених на обговорення. 

на листопад 2011 р. Відповідно до Плану роботи Експертної комісії з проведення
експертизи цінності  документів  Держкомтелерадіо  розробку положення про Відомчий
архів та Відомчого переліку типових документів із зазначенням термінів зберігання;

Через відсутність фінансування з державного бюджету не виконуються у повному
обсязі  завдання  комплексного  плану  заходів  забезпечення  пожежної  безпеки  в
центральному апараті Комітету, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях та
перспективного Плану вдосконалення пожежної безпеки в адміністративному будинку
Комітету.

У  зв’язку  з  перенесенням  розгляду  на  колегії  питання  «Про  стан  виконання
Держкомтелерадіо законів України, актів Президента України, постанов, розпоряджень і
доручень Кабінету Міністрів України,  розгляду запитів і  звернень народних депутатів,
звернень громадян» з березня на квітень не узагальнювалися відповідні інформаційно-
аналітичні та статистичні матеріали. 

Впродовж  другого  кварталу  2011  року  структурні  підрозділи  Комітету
продовжуватимуть роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, реалізацією
основних завдань відповідно до плану роботи Комітету на другий квартал 2011 року.


