
Державним комітетом телебачення  та  радіомовлення  України  впродовж другого
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” (в ЦОВВ);

проекту Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації” (в ЦОВВ);

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Закону  України  “Про
радіочастотний ресурс” (готується);

проекту  Закону  України  “Про  друковані  засоби  масової  інформації  (пресу)  в
Україні” щодо удосконалення порядку видачі дозволів на розповсюдження зарубіжних 
друкованих засобів масової інформації в Україні” (готується);

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  встановлення  відповідальності  за  порушення  законодавства  про  обов'язковий
примірник документів” (готується);

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з питань
видавничої справи” (готується);

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо маркування примірників книжкового видання” (готується);

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Закону  України  “Про  систему
Суспільного телебачення і радіомовлення” (нова редакція) (готується);

проекту Закону України “Про внесення зміни до статті  14 Закону України “Про
телебачення і радіомовлення” (в Мін’юсті)

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № (в Мін’юсті);

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

проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  Порядку
визначення  обсягу  книжкової  продукції  державною  мовою,  підготовка,  випуск  та/або
розповсюдження  якої  здійснюється  вітчизняними  видавництвами  і  підприємствами
розповсюдження книжкової продукції,  для укладення договорів оренди приміщень» (в
Мін’юсті);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпорядження КМУ від 17 березня 2003 р. № (наглядова рада НТКУ) (готується);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпорядження КМУ від 25 червня 2007 р. № (наглядова рада Укрінформу) (готується);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р.          № (наглядова
рада НРКУ).

Знаходиться  на  розгляді  у  Верховній  Раді  України  проект  Закону України  “Про
внесення змін до Закону України “Про рекламу” (схвалений у першому читанні).



Надіслано на розгляд Адміністрації Президента:

Проект  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  державної
стипендії Антонець Н.С.”;

Проект  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  довічних
державних  стипендій  видатним  діячам  інформаційної  галузі”  (Глузду  П.В.,  Ковбі  І.В.,
Костильову В.М.).

Надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України

проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств” (схвалений
КМУ);

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
вдосконалення  порядку  випуску  видавничої  продукції  на  умовах  державного
замовлення” (схвалений КМУ);

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  статті  31  Закону  України  “Про
телебачення і радіомовлення”;

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації”;

проект Закону України “Про Концепцію державної інформаційної політики”;

проект  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  стипендії
Президента України Шарикову О.В.” (схвалений КМУ);

проект  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  довічних
державних стипендій видатним діячам інформаційної  галузі”  (Величку М.П.,  Гоцалюку
І.А. Кримчуку Г.П.) (схвалений КМУ);

проект Розпорядження Президента України “Про призначення державної стипендії
Полішку А.І.” (схвалений КМУ)

проект постанови Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи, спрямовані на
активізацію проведення органами виконавчої влади роз’яснювальної роботи”;

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  деяких
постанов  Кабінету  Міністрів  України”  (щодо  підвищення  рівня  інформаційної
представленості органів виконавчої влади в мережі Інтернет через власні веб-сайти);

проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок використання у 2010
році коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за
програмою “Українська книга” (схвалено на засіданні Урядового Комітету);

проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок використання у 2010
році  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  виконання  заходів  з  питань
європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері”;

проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  деякі  питання
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки державних музичних колективів”.

Прийнято: 

постанову Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. № 383 “Про внесення змін
до Статуту Національної радіокомпанії України”;



постанову Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. № 429 “Про присудження
Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для
дітей та юнацтва”

Порядки використання коштів державного бюджету

постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 500 “Про порядок
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки державних музичних колективів”;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 498 “Про 

порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки преси”;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 499 “Про 

порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб”;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 529 “Про 

порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 505 “Про порядок
використання  у  2010  році  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для
інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках”.

Впродовж другого кварталу 2010 року проведено три засідання колегії Комітету, з
них одне розширене виїзне. Розглянуто та прийнято рішення з п’ятнадцяти питань.

В ході засідань колегією

обговорено стан інформаційного простору Львівської та Волинської областей;

підбито підсумки виконання у 2009 році державного замовлення на виробництво і
розповсюдження теле- та радіопрограм;

бюджету Комітету;

Державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції на 2008 – 2011 роки;

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

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

Предметом розгляду колегії  у  звітному періоді  були питання щодо підвищення
кваліфікації  працівників  ЗМІ  в  Укртелерадіопресінституті,  стан  реалізації  Державної
програми  “Журналіст”  та  стан  виконання  колегіальних  рішень,  прийнятих  впродовж
поточного року.

За звітний період 

підготовлено

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



матеріали щодо формування попередніх показників проекту Державного бюджету
на 2011 рік та прогнозу на 2012-2014 роки;

тимчасовий  розпис  на  2010  рік,  плани  асигнувань  загального  і  спеціального
фондів державного бюджету;

інформації про стан виконання паспортів бюджетних програм;

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

медіа-план з висвітлення заходів щодо відзначення Дня Європи;

міжвідомчі плани співробітництва з Росією, Білоруссю

розроблено

Настанову з управління якістю Держкомтелерадіо

взято участь у

55 Варшавській міжнародній виставці-ярмарку (20-23.05.2010 р.);

роботі  Міжнародного  журі  VІІ  Міжнародного  конкурсу  країн-учасників  СНД
“Искусство книги” (03-05.06.2010 р.)

забезпечено участь у

міжнародній конференції з питань ЗМІ в рамках реалізації проекту щодо захисту
свободи ЗМІ “Розвиток ефективних гарантій свободи висловлювань в країнах Південного
Кавказу, Молдови та України” (15-16.04.2010 р.);

підсумковому круглому столі IREX Української програми партнерства у галузі ЗМІ
(23.04.2010 р.);

міжвідомчій  нараді  щодо  п’ятого  засідання  Спільного  комітету  експертів  з
реалізації Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (26.04.2010 р.);

переговорах   стосовно   укладання   Угоди   про   вільну   торгівлю   з   делегацією
Європейської  асоціації  вільної  торгівлі  (27-30.04.2010 р.);

круглому  столі:  “Перспективи  правового  регулювання  державної  підтримки
української громади за кордоном. Ключові критерії майбутнього закону” (28.04.2010 р.);

обговоренні виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов
або мов національних меншин (06.05.2010 р.);

нараді  щодо  утворення  в  Києві  Світового  культурно-інформаційного  центру
українства (11.05.2010 р.);

ХІ  Міжвідомчій  нараді  з  координації  діяльності  у  сфері  зовнішніх  зносин
(27.05.2010 р.);

Урочистостях з нагоди святкування Дня журналіста (04.06.2010 р.);

семінарі  з  розробки  методів  роботи  та  планування  майбутньої  діяльності
українських громадських організацій, які працюють у сфері євроатлантичної інтеграції
України  в  нових  політичних  умовах,  що  відбудеться  у  форматі  “Відкритий  простір”
(24.06.2010 р.)

засіданнях

Української частини Підкомітету № 6 “Юстиція, свобода та безпека” (16.04.2010
р.);



робочої  групи  за  участю  представників  української  православної  церкви  для
координації роботи із забезпечення візиту в Україну патріарха Московського і всієї Русі
Кирила (10.06.2010 р.);

Комітету  з  питань  прав  людини,  національних меншин і  міжнародних відносин
(16.06.2010 р.);

Української частини Підкомітету № 7 “Наука, технології дослідження та розробки,
освіта, культура, громадське здоров’я,  інформаційне суспільство та медіа” (22.06.2010
р.);

Державної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій (14.06.2010 р.);

робочої групи з питань утворення в Києві Світового культурного інформаційного
центру українства (24.06.2010 р.).

Проведено

засідання  громадської  ради  при  Державному  комітетові  телебачення  та
радіомовлення України (08.04.2010 р.);

нараду з генеральними директорами ОДТРК з обговорення актуальних проблем
розвитку галузі (22.04.2010 р.);

нараду  директорів  державних  видавництв  з  питань  фінансово-господарської
діяльності видавництв та їх подальшого функціонування (27.04.2010 р.);

прес-конференцію Голови Комітету Ю Плаксюка про підсумки виїзної розширеної
колегії Держкомтелерадіо у Львівській області та наради з генеральними директорами
ОДТРК; про висвітлення заходів 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та Року
ветеранів (29.04.2010 р.);

зустріч Голови Держкомтелерадіо Ю. Плаксюка з Послом Литовської республіки
(06.05.2010 р.);

VІ  міжнародний  фестиваль  телевізійних  і  радіопрограм  “Перемогли  разом”,
присвячених  65-ій  річниці  Перемоги  у  Великій  Вітчизняній  війні  1941-1945  років  (08-
12.05.2010 р.);

розширену нараду з представниками державних ЗМІ (14.05.2010 р.);

семінар-нараду   з  генеральними   директорами   ОДТРК   з   актуальних  питань
діяльності державних телерадіокомпаній (22.05.2010 р.);

засідання громадської ради при Держкомтелерадіо (25.05.2010 р.);

урочистості з нагоди професійного свята Дня працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження (27.05.2010 р.);

прес-конференцію Голови Комітету Ю Плаксюка на тему: “Підсумки міжнародного
конкурсу “Мистецтво книги”, що проводився у Москві між країнами СНД” (14.06.2010 Р.);

засідання  Організаційного  комітету  з  підготовки  та  проведення  VІ  Київської
міжнародної книжкової виставки-ярмарку (16.06.2010 р.);

семінар  для  начальників  управлінь  у  справах  преси  та  інформації
облдержадміністрацій на тему: “Висвітлення у ЗМІ діяльності місцевих органів влади та
зв’язків  з  громадськістю  як  механізми  залучення  громадськості  до  вироблення  та
впровадження державної  політики в інформаційній та видавничій сферах” (17.06.2010
р.).

Підготовлено звітні інформаційні матеріали



щодо стану виконання та ходу реалізації

Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

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  формування  позитивного  міжнародного  іміджу України  на
2008-2011 роки;

положень  довгострокових  міжнародних  двосторонніх  міжурядових  Програм
співробітництва  в  галузі  освіти,  культури  та  науки  (про  виконання  українсько-
таджикської,  українсько-марокканської,  українсько-кубинської,  українсько-
азербайджанської комісій);

Плану  заходів  Річної  національної  програми  на  2010  рік  з  питань  підготовки
України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору;

заходів  Плану-графіка  імплементації  Плану  дій  Україна  -  ЄС  у  сфері  юстиції,
свободи та безпеки;

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;

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

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

доопрацювання проекту концепції створення системи Суспільного телебачення і
радіомовлення України;



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.

Проведено 

планову  комплексну  перевірку  фінансово-господарської  діяльності  Державного
підприємства  “Всеукраїнське  державне  спеціалізоване  видавництво  “Українська
енциклопедія” ім. М.П. Бажана;

перевірку  Державного  підприємства  Державного  спеціалізованого  видавництва
“Вища школа” по факту неконтрольованого та неефективного використання державних
коштів;

перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності та стану усунення
порушень  і  недоліків,  виявлених  попередніми  ревізіями  (перевірками)  Державного
спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення та
радіомовлення України;

взято  участь  у  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  Національної
телекомпанії України, яка проводилась ГоловКРУ України.

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 другий квартал 2010
року складає 92,7 %.

Через відсутність фінансування з державного бюджету

перенесено на  ІІ  півріччя  2010 року  організацію надання державної  фінансової
підтримки друкованим засобам масової інформації (відповідно до Закону України “Про
державну підтримку засобів  масової  інформації  та  соціальний захист  журналістів”  та
Порядку надання державної фінансової допомоги засобам масової інформації);

не  здійснено організаційне  забезпечення діяльності  третього  засідання Робочої
групи  Держкомтелерадіо  з  виконання  Державних  цільових  програм  інформування
громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

не  завершено  технічне  переоснащення  обласних  і  регіональних  державних
телерадіокомпаній.

Не проведено нараду з представниками видавництв та видавничих організацій
щодо обговорення критеріїв  формування та  реалізації  програми “Українська книга”  у
зв’язку з внесенням змін до складу Експертної ради, яка здійснювала відбір видань до
Програми.

Призупинено  видачу  довідок  видавництвам  та/чи  підприємствам
книгорозповсюдження,  які  випускають  та/чи  розповсюджують  видавничу  продукцію
державною мовою не  менш як  50% для  укладання  договорів  оренди  державного  та
комунального майна, у зв’язку з внесенням змін до постанови КМУ від 17.06.2009 р. №
597.



Не сформовано проект Річного плану державних закупівель Комітету на 2010 рік у
зв’язку з недостатнім фінансуванням для проведення процедур закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти.

Не завершено (робота триває)

доопрацювання  проекту  нової  редакції  Інструкції  з  діловодства
Держкомтелерадіо;

розробку Відомчого переліку документів зі строками зберігання, Положення про
відомчий архів Комітету, Методичних рекомендацій щодо порядку відбору кандидатур на
призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної та видавничої сфер,
нових редакцій положень про відомчі заохочувальні відзнаки Комітету.

Перенесено

на  серпень  2010  року  доопрацювання  проекту  Концепції  створення  системи
Суспільного  телебачення  і  радіомовлення  України  та  проекту  Закону  України  “Про
внесення змін до Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення”
(нова редакція) відповідно до доручення Президента України від 30.04.2010 р. № 1-1/806;

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 3 квартал 2010 року підготовку пропозицій до проекту Програми економічного і
соціального розвитку України на 2011 рік щодо обсягів фінансування за рахунок коштів
Державного бюджету України: випуску друкованої продукції за програмою ”Українська
книга”  та  галузевих  (міжгалузевих)  науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських
робіт,  спрямованих  на  розвиток  видавничої  сфери  держави  (відповідно  до  термінів,
встановлених Мінфіном);

на 3 квартал 2010 року підготовку та укладання договорів з видавництвами та
видавничими  організаціями  на  випуск  книжкової  продукції  на  умовах  державного
замовлення  за  програмою  “Українська  книга”  на  2010  рік  (після  затвердження
Програми);

на вересень 2010 року розробку та погодження з ЦОВВ проекту Закону України
“Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  встановлення
відповідальності за порушення законодавства про обов’язковий примірник документів”
(відповідно  до  п.  45  орієнтовного  плану  законопроектних  робіт  на  2010  рік,
затвердженого розпорядженням КМУ від 16.06.2010 р. № 1231);

на листопад 2010 року підготовку матеріалів для супроводу у  комітетах та на
пленарних засіданнях ВРУ 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”  (р.  №  5406)  (відповідно  до  доручення  Кабінету  Міністрів  України  від
15.04.2010 р. № 11716/142/1-10);

на листопад 2010 року розробку та погодження з ЦОВВ проекту Закону України
“Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи” (відповідно
до  п.  64  орієнтовного  плану  законопроектних  робіт  на  2010  рік,  затвердженого
розпорядженням КМУ від 16.06.2010 р. №1231);

на грудень 2010 року аналіз пропозицій та зауважень до проекту Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування примірників



книжкового видання” (відповідно до п. 115 орієнтовного плану законопроектних робіт на
2010 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.06.2010 р. №1231);

перевірку  правової  роботи  юридичної  служби  Закарпатської  ОДТРК  у  зв’язку  з
відпускним періодом.

Впродовж  третього  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 третій квартал
2010 року.


