
Державним комітетом телебачення  та  радіомовлення  України  впродовж другого
кварталу  2009  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 внесення змін та доповнень до деяких законів
України щодо удосконалення порядку видачі документів дозвільного характеру”;

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо
приватизації державного майна”;

проекту  Закону  України  “Про  заборону  виселення  редакцій  друкованих
засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,
книгарень,  підприємств  книгорозповсюдження  із  займаних  ними  на  законних
підставах приміщень державної та комунальної власності”;

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення  порядку  випуску  видавничої  продукції  на  умовах  державного
замовлення”;

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо маркування примірників книжкових видань”;

проекту Розпорядження Президента України “Про призначення державних
стипендій видатним діячам інформаційної галузі”  (Кириленку В.П, Кіпоренку М.І.,
Кокостіковій Г.І., Сергійчику Т.І., Прокопенку В.П.);

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України”;

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  порядок  визначення
вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження  книжкової
продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як
50  відсотків  книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком  видань
рекламного та еротичного характеру)”;

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27  червня  2003  №979”  (премія       В.
Чорновола);

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту
9 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року №1302”;

проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  нормативи
мінімального  забезпечення  громадян  кіосками  з  продажу  друкованої  продукції
засобів масової інформації (преси)”;

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  схвалення
Концепції Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”;

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про виділення коштів
Держкомтелерадіо  для  завершення  технічного  переоснащення  обласних  і
регіональних державних телерадіокомпаній”;

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  утворення
Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Дитячого пісенного
конкурсу “Євробачення – ;



проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  проведення
міжнародного Форуму видавців у Львові”.

Знаходяться на розгляді у Верховній Раді України:

проект  Закону  України  “Про  захист  професійної  діяльності  журналістів”
(реєстр. № 2636 від 12.06.2008);

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

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).

Прийнято:

Розпорядження  Президента  України  від  29.05.09  №  93/2009-рп  “Про
призначення стипендії Президента України О.Шарикову”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 650-р “Про зміну
складу Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі”.

Впродовж  звітного  періоду  проведено  два  засідання  колегії  Комітету.
Розглянуто та прийнято рішення з дванадцяти питань.

В ході засідань колегією

підбито  підсумки  розвитку  інформаційної  та  видавничої  сфер  України  у
першому кварталі 2009 року;

розглянуто  результати  ревізії  ГоловКРУ  України  фінансово-господарської
діяльності  ДАК  “Укрвидавполіграфія”  та  товариств,  що  входять  до  сфери  її
управління;

проаналізовано стан усунення недоліків, встановлених аудитом Рахункової
палати  України,  щодо  ефективності  використання  коштів  Державного  бюджету
України  на  проведення  технічного  переоснащення  обласних  державних
телерадіокомпаній  та  будівництво  апаратно-студійного  комплексу  Національної
телекомпанії України;

обговорено  стан  інформаційного  простору  Черкаської  області,  розроблені
Держкомтелерадіо законопроекти “Про внесення змін до деяких законів України
щодо приватизації державного майна” та “Про внесення змін до Закону України
“Про захист суспільної моралі” (нова редакція).

За звітний період

підготовлено

матеріали  щодо  формування  попередніх  показників  проекту  Державного
бюджету на 2010 рік та прогнозу на 2011-2013 роки;

методичні рекомендації  щодо використання Інтернету під час проведення
опитувань населення;

узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України про реалізацію заходів у
сфері захисту суспільної моралі;

проведено

семінар  з  питань  забезпечення  інформаційної  безпеки  на  регіональному
рівні (09.04.2009 р.);



V Міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм, присвячений Дню Перемоги
у Великій Вітчизняній війні “Перемогли разом” (04-10.05.2009 р.);

робочу  нараду  з  генеральними  директорами  обласних  державних
телерадіокомпаній (05.05.2009 р.);

презентацію видань,  приурочених до 200-річчя від дня народження   М.В.
Гоголя (29.05.2009 р.);

урочистості  з  нагоди  професійного  свята  Дня  працівників  видавництв,
поліграфії і книгорозповсюдження (29.05.2009 р.);

І тур ХІІІ Всеукраїнського фестивалю фільмів, теле- і радіопрограм для дітей
та юнацтва “Золоте курча” (01.06.2009 р.);

зустріч з делегацією Секретаріату Ради Європи (10.06.2009 р.);

організаційне  забезпечення  проведення  фіналу  Національного  відбору  на
участь у конкурсі дитячої пісні “Євробачення- (12-16.06.2009 р.);

семінар з юридичних питань для генеральних директорів ОДТРК (18.06.2009
р.);

прес-конференцію т. в. о. Голови Держкомтелерадіо Анатолія Мураховського
за підсумками участі вітчизняних видавців у VІ Міжнародному конкурсі “Мистецтво
книги” (23.06.2009 р.);

взято участь у  54 Варшавському міжнародному книжковому ярмарку (18-
26.05.2009 р.);

забезпечено участь у

інформаційному дні з нагоди святкування 60-ти річчя заснування НАТО та
стимуляційній грі засідання Північно - Атлантичної ради щодо приєднання України
до НАТО (04.04.2009 р.);

міжвідомчій нараді щодо підготовки проекту Річної національної програми
(23.04.2009 р.);

міжвідомчій  нараді  з  питань  підготовки  до  третього  засідання  Спільного
комітету  експертів  з  реалізації  Угоди  між  Україною  та  ЄС  про  спрощення
оформлення віз (24.04.2009 р.);

робочій нараді щодо проблем державного радіомовлення та деяких аспектів
забезпечення захисту інформаційного простору України   (24.04.2009 р.);

організації  та  висвітлення  презентації  книги  “М.В.  Гоголь  –  Всі  Твори”
(24.04.2009 р.);

тематичному  семінарі  “Світова  і  європейська  інтеграція  України”  (27-
28.04.2009 р.);

прес-конференції Співголів національних частин українсько-німецької Групи
високого рівня з питань економічного співробітництва (29.04.2009 р.);

третьому  засіданні  Спільного  комітету  експертів  з  реалізації  Угоди  між
Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (06.05.2009 р.);

нараді  з  питання  підготовки  та  проведення  Дня  Європи  в  м.  Києві
(13.05.2009 р.);

нараді з питань функціонування вітчизняної мережі книгорозповсюдження
під головуванням Віце-прем’єр-міністра Васюника І.В. (15.05.2009 р.);



тематичному короткотерміновому семінарі “Світова і європейська інтеграція
України” (18-19.05.2009 р.);

засіданні  Оргкомітету  з  проведення  55-ої  Генеральної  Асамблеї  Асоціації
Атлантичного Договору (22.05.2009 р.);

навчанні для представників ЦОВВ, відповідальних за виконання Державної
цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у  сфері  європейської  та  євроатлантичної  інтеграції  України  на  2008-2011  роки
(26.05.2009 р.);

семінарі ТАІЕХ з питань вивчення джерел законодавства ЄС на виконання
Плану  залучення  зовнішньої  допомоги  Європейської  Комісії  у  рамках  ТАІЕХ  на
перше півріччя 2009 року (29.05.2009 р.);

роботі  Міжнародного журі  VІ  Міжнародного конкурсу  країн-учасників  СНД
“Мистецтво книги” (3-5.06.2009 р.);

міжвідомчій  нараді  з  питань  імплементації  Плану  дій  Ради  Європи  щодо
України на 2008-2011 рр. на рівні експертів (09.06.2009 р.);

круглому  столі  «Громадська  дипломатія  в  добу  кібервоєн:  виклики  для
НАТО, Євросоюзу й України» (09.06.2009 р.);

зустрічі  керівників  робочих  груп  з  підготовки  тематичних  секцій  Форуму
Ради Європи з делегацією Секретаріату Ради Європи (12.06.2009 р.);

6 Асамблеї Громадської Ліги Україна-НАТО (16.06.2009 р.);

засіданнях

Комітету  з  присудження  урядової  Премії  імені  Лесі  Українки  за  найкращі
літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (13.04.2009 р.);

Робочої групи з формування річної національної програми Україна-НАТО при
Міжвідомчій комісії з питань підготовки до вступу в НАТО (14.04.2009 р.);

Національної  комісії  з  питань  закордонних  українців  (14.04.2009  р.,
22.06.2009 р.);

Української  частини  Підкомітету  №  6  “Юстиція,  свобода  та  безпека”
Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (15.04.2009 р.);

Комітету з питань європейської інтеграції ВРУ (15.04.2009 р.);

Міжвідомчої робочої групи в інформаційній сфері в складі Міжвідомчої комісії
з питань підготовки України до вступу в НАТО (18.05.2009 р.);

Комітету з питань етнічних корейців (29.05.2009 р.);

Міжвідомчої  робочої  групи  з  питань  підготовки  Форуму  Ради  Європи  “За
майбутнє демократії” (02.06.2009 р.);

робочої групи по сертифікації Центрів євроатлантичної інтеграції в регіонах
України (04.06.2009 р.);

Міжвідомчої  робочої  групи з  підготовки  і  проведення секції  “Роль  ЗМІ  та
неурядових організацій в процесі виборів” (05.06.2009 р.);

Комітету  з  Премії  імені  Івана  Франка  у  галузі  інформаційної  діяльності
(17.06.2009 р.);



української  частини  підкомітету  №  7  “Наука  технології,  дослідження  та
розробки,  освіта,  культура,  громадське  здоров’я,  інформаційне  суспільство  та
медіа” (24.06.2009 р.);

Міжвідомчої  комісії  з  питань  підготовки  України  до  вступу  в  НАТО
(25.06.2009 р.).

Підготовлено звітні інформаційні матеріали

щодо стану виконання та ходу реалізації

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

Програми “Українська книга”;

заходів  розділу  “Інформаційні  питання”  Цільового  плану  Україна-НАТО на
2009 рік;

Плану дій Україна – ЄС на 2009 рік;

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:
спільних  засідань  УЧК  та  Комітету  ВРУ  з  питань  європейської  інтеграції  та
Української  частини  Комітету  парламентського  співробітництва  між  Україною та
ЄС;

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

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

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;

Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;

Європейської рамкової конвенції про захист національних меншин;

Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

протокольних рішень засідань двосторонніх Міжурядових комісій з питань
торговельно-економічного співробітництва;

протокольних рішень засідань двосторонніх Міжурядових комісій з питань
забезпечення прав національних меншин;

Зазначену  інформацію  у  встановленому  порядку  надано  вищим  органам
виконавчої влади.

Розроблено

зразки документів для конкурсного відбору проектів та програм з питань
європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями;

щорічні міжвідомчі двосторонні Плани заходів на 2009 рік щодо практичної
реалізації міжурядових угод про співробітництво в галузі інформації з Республікою
Білорусь (підписано), Російською Федерацією (направлено на розгляд до РФ).



Продовжувалася робота щодо

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

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

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

підготовки проекту Державної цільової програми популяризації вітчизняної
книговидавничої продукції на 2009-2012 роки;

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

реалізації заходів Державної програми “Журналіст”;

реалізації  Концепції  сприяння  органами  виконавчої  влади  розвитку
громадянського суспільства;

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 ін.
країнами;

доопрацювання  проекту  концепції  створення  системи  Суспільного
телебачення і радіомовлення України;

реалізації  Державної  програми  впровадження  цифрового
телерадіомовлення;

реалізації  бюджетної  програми “Трансляція телерадіопрограм, вироблених
для державних потреб”;

розробки  пропозицій  до  нової  редакції  Галузевої  програми
Держкомтелерадіо  з  підготовки  та  проведення  в  Україні  фінальної  частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

виконання Оперативного плану дій щодо організації підготовки української
сторони до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу та інших заходів щодо підготовки до Євро-2012;

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

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

формування  державного  замовлення  на  виробництво  і  розповсюдження
теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2010 рік;

забезпечення  функціонування  та  інформаційного  наповнення  веб-сайту
Комітету.

Проведено  перевірку  окремих  питань  фінансово-господарської  діяльності
Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за зверненням Міністерства
внутрішніх  справ  України),  взято  участь  у  ревізії  фінансово-господарської
діяльності  Дніпропетровської  обласної  державної  телерадіокомпанії  (за



зверненням  Прокуратури  Дніпропетровської  області  та  Контральто-ревізійного
управління в Дніпропетровській області).

Висновок

Відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 31 березня 2009 року № 122
“Про затвердження показників реалізації політики Держкомтелерадіо на 2009 рік”
частка  виконаних  заходів  від  загальної  кількості  заходів  плану  Комітету  за  ІІ
квартал 2009 року складає 97,5 %.

Впродовж  третього  кварталу  2009  року  структурні  підрозділи  Комітету
продовжуватимуть  роботу  над  удосконаленням  нормативно-правової  бази,
реалізацією основних завдань відповідно до планів роботи Комітету на 2009 рік та
ІІІ квартал 2009 року.


