
Державний  комітет  телебачення  і  радіомовлення  України  впродовж  другого
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 
Закон України «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний 
тариф» (05.04.2011 р.);
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення» (12.05.2011 
р.).

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 законодавства у 
сфері телебачення і радіомовлення» (реєстр. № 8298 від 24.03.2011 р., у першому читанні
законопроект прийняти за основу);
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
доставляння обов’язкового примірника документів» (реєстр.       № 8541 від 19.05.2011 
р.).
На розгляд Кабінету Міністрів України внесено проекти законів України:

«Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розповсюдження в Україні  зарубіжних друкованих засобів  масової
інформації»;

«Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу».
Продовжується робота з підготовки та доопрацювання проектів законів України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у 
відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної 
інформації»;
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-
правових основ діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення»;
«Про вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим 
доступом та відповідальності за порушення таких актів»;
«Про захист професійної діяльності журналістів»;
«Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель 
для забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах»;
«Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення діяльності з 
аудіовізуальних медіа послуг»;
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Президентом України підписано:

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

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

Указ Президента України від 07.05.2011 р. № 559 «Про Положення про Державний
комітет телебачення і радіомовлення України»;

Указ  Президента  України  від  12.05.2011  р.  №  577  «Про  призначення  довічних
державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі».



На розгляді  у Кабінеті Міністрів України знаходиться проект Указу Президента
України  «Про  призначення  державних  стипендій  видатним  діячам  інформаційної  галузі»
(Маландію О.М., Мащенку І.В., Череватенку Л.В.).

Кабінетом Міністрів України схвалено:

постанови:

«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 трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб» від 06.04.2011
р. № 376;

«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. № 401;

«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. № 412;

«Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою «Українська книга» від 13.04.2011 р.
№ 419;

«Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті для фінансової підтримки преси» від 27.04.2011 р. № 449;

«Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації» від
27.04.2011 р. № 450;

«Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних
форумах, конференціях, виставках» від 27.04.2011 р. № 451;

«Про  присудження  Премії  Кабінету  Міністрів  України  імені  Лесі  Українки  за
літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва» від 11.05.2011 р. № 475

розпорядження:

«Про  перерозподіл  деяких  видатків  у  межах  загального  обсягу  бюджетних
призначень, передбачених Державному комітету телебачення і радіомовлення на 2011 рік»
від 11.05.2011 р. № 383;

«Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії  з питань сприяння розвитку
вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження» від 09.06.2011 № 534.

На розгляді у Кабінеті Міністрів України знаходяться проекти постанов:

«Про внесення змін до Статуту Національної радіокомпанії України»;



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

«Про  затвердження  платної  адміністративної  послуги,  яка  надається  Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України».

Продовжується робота з підготовки та доопрацювання проектів актів Кабінету
Міністрів України

постанов:

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України» (щодо приведення у відповідність до Указу Президента України від 7
травня 2011 р. № 559 «Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення
України»  рішень  Кабінету  Міністрів  України,  які  стосуються  повноважень  Державного
комітету телебачення і радіомовлення України);

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України» (щодо приведення рішень Уряду у відповідність до Закону України «Про
доступ до публічної інформації»);

«Про затвердження Положення про Реєстр публічної інформації»; 

«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться
у володінні органів виконавчої влади»;

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

«Про  затвердження  Порядку  формування  державного  замовлення  на  випуск
видавничої продукції та порядок її розповсюдження».

            

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

законів України – 15, з них прийнято – 2;

актів Президента України – 6, на опрацюванні – 1;

актів  Кабінету  Міністрів  України  –  25,  з  них  прийнято  –  15,  на  розгляді  –  4,  на
опрацюванні – 6.

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 другого кварталу 2011 року проведено три засідання колегії Комітету.
Розглянуто та прийнято рішення з чотирнадцяти питань. 

В ході засідань колегією

підбито  підсумки розвитку інформаційної  та  видавничої  сфер  у  першому кварталі
2011 року; 

обговорено 



стан інформаційного простору Кіровоградської області;

результати виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле-
та радіопрограм у 2010 році та державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле-
та радіопрограм для державних потреб на 2011 рік;

подання прокуратури міста  Києва щодо усунення порушень законодавства  України
про оплату праці;

проаналізовано 

стан виконання Держкомтелерадіо актів і доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України у сфері державної кадрової політики;

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

взято  за  основу  проект  Плану  заходів  щодо  святкування  60-річчя  Українського
телебачення 6 листопада 2011 року;

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

Предметом обговорення колегії у звітному періоді були питання щодо міжнародного
співробітництво  та  міжнародної  діяльності  Держкомтелерадіо  України,  неодноразово  -
нагородження працівників інформаційної та видавничої сфер України.

За звітний період

підготовлено

звітні інформаційні матеріали щодо стану виконання та ходу реалізації

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 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”;

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

з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення;

про стан виконання чинних міжнародних угод в інформаційній сфері;



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;

до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012
рік;

щодо завершення будівництва апаратно-студійного комплексу НТКУ;

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

опрацьовано 

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;

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  Закарпатською,
Миколаївською, Харківською, Чернігівською обласними державними телерадіокомпаніями;

участь  державних  телерадіоорганізацій  у  конкурсі  на  отримання  ліцензії  у
мультиплексах МХ-5;

підписання  договорів  з  ДНУ «Книжкова  палата  України  імені  Івана  Федорова»  на
виконання 4 науково-дослідних робіт, а саме: «Розроблення кількісних показників випуску
видань  у взаємозв’язку з  їх  якісними ознаками та прогнозних обсягів  випуску книжкової
продукції»,  «Розроблення  поточних  державних  бібліографічних  ресурсів  як  засобів
комунікації для інформаційного забезпечення суспільства», «Розроблення першої та другої
редакцій національного стандарту «Інформація та документація. Знак охорони авторського
права.  Правила  подання  у  виданнях,  інформаційних  і  методичних  матеріалів  з  питань
видавничої  справи»,  «Розроблення  ретроспективних  електронних  ресурсів  для  отримання
багатоаспектної інформації щодо всіх видів друкованих видань»;

підготовку та підписання галузевої угоди між Держкомтелерадіо та ЦК профспілки
працівників культури в галузі телебачення і радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі
(відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди»);



проведення  постійного  моніторингу  стану  розвитку  інформаційної  та  видавничої
сфер; 

висвітлення Другого форуму регіонів  України та  Уральського федерального округу
Росії;

проведення  планової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
Державного підприємства «Національне видавництво дитячої літератури «Веселка»;

проведення  позапланової  перевірки  окремих  питань  фінансово-господарської
діяльності Державного підприємства «Видавництво «Таврія»;

проведення  позапланової  перевірки  окремих  питань  фінансово-господарської
діяльності Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм»;

проведення  планової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
Державного  підприємства  «Спеціалізоване  видавництво  літератури  мовами  національних
меншин України «Етнос»;

розроблено умови  та  порядок  проведення  конкурсу  «Кращий  веб-ресурс  органу
державної влади»;

сформовано План  основних  напрямів  контрольних  заходів  сектору  контрольно-
ревізійної роботи на ІІ півріччя 2011 року;

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; 

інформаційний  супровід  заходів,  присвячених  150-річчю  перепоховання  Т.Г.
Шевченка;

проведено

семінар  з  генеральними  директорами  ОДТРК  на  тему:  «Аспекти  управління
державними телерадіоорганізаціями в сучасних умовах»  (07.04.2011 р.);

прес-конференцію на тему: «Нові проекти державних телекомпаній, присвячені 25-м
роковинам Чорнобильської трагедії» (14.04.2011 р.);

семінар для начальників управлінь у справах преси та інформації обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій на тему: «Актуальні питання розвитку
інформаційної та видавничої сфер України» (15.04.2011 р.);

церемонію урочистого відкриття меморіальної дошки на честь працівників державних
телерадіоорганізацій  –  учасників  висвітлення  трагічних  подій  на  Чорнобильській  АЕС  у
1986-1990-х роках (26.04.2011 р.);

прем’єру фільму «Час істини» (26.04.2011 р.);

VІІ Міжнародний телерадіофестиваль «Перемогли разом», присвячений 67-й річниці
звільнення м. Севастополя від німецько-фашистських загарбників та 66-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні (08-10.05.2011 р.);



відкриття  фотогалереї,  присвяченої  історії  Держкомтелерадіо  та  його  колишнім
керівникам (12.05.2011 р.);

семінар  на  тему:  «Проблеми  захисту  авторських  і  суміжних  прав  в  системі
Держкомтелерадіо» (24.05.2011 р.);

зустріч в рамках візиту делегації  представників засобів масової  інформації  Ірану в
Україні (24.05.2011 р.);

нараду з генеральними директорами ДТРК (26.05.2011 р.);

урочисті  збори  з  нагоди  Дня  працівників  видавництв,  поліграфії  і
книгорозповсюджувачів (27.05.2011 р.);

церемонію  вручення  Премії  Кабінету  Міністрів  України  імені  Лесі  Українки  за
літературно-мистецькі  твори  для  дітей  та  юнацтва  за  2010  рік  та  прес-конференцію
(01.06.2011 р.);

нараду  щодо  забезпечення  сприяння  підготовці  і  проведенню  13-го  Конгресу
Всесвітньої асоціації російськомовної преси (08.06.2011 р.);

семінар  на  тему:  «Податковий  кодекс  України  –  особливості  застосування  у
видавничій сфері» (08-09.06.2011 р.);

зустріч  Голови  Комітету  Олександра  Курдіновича  з  послом  Офісу  Ради  Європи  в
Україні Володимиром Рістовські в рамках програми «Сприяння європейським стандартам в
українському медійному середовищі»      (29.06.2011 р.);

засідання колегії Держкомтелерадіо (12.05.2011 р., 26.05.2011 р., 30.06.2011 р.);

взято участь у

міжвідомчій нараді з питань імплементації  Плану дій Ради Європи для України на
2008-2011 рр. на рівні експертів (01.04.2011 р.);

урочистостях  з  нагоди  15  річниці  дитячої  студії  телебачення  «Разом»  Полтавської
ОДТРК «Лтава» (12.04.2011 р.);

нараді  на  тему:  «Роль  державних  телерадіоорганізацій  у  процесі  формування
позитивного  іміджу  України.  Впровадження  наземного  цифрового  телебачення  у
прикордонній зоні» (12-15.04.2011 р.);

49-му засіданні Економічної ради СНД (15.04.2011 р.);

національному семінарі журналістів (21-22.04.2011 р.);

ХІІІ Міжнародному фестивалі книговидавців та книгорозповсюджувачів «Світ книги -
2011» (28-30.04.2011 р.);

семінарі  Європейської  комісії  за  демократію через  право (Венеціанська комісія)  на
тему: «Інформація, (соціальні) ЗМІ та державна служба» (02-05.05.2011 р.);

ІІ  Міжнародному  фестивалі  телевізійних  і  радіопрограм  «Калинові  мости»  (02-
09.05.2011 р.);



вшануванні  ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни  –  колишніх  працівників  сфери
державного телебачення і радіомовлення (04.05.2011 р.);

24 Тегеранській міжнародній книжковій виставці (04-14.05.2011 р.);

VІ книжковій виставці-продажу «Книги Великої Волині», присвяченій     20-ій річниці
незалежності України (05-07.05.2011 р.);

круглому столі «Українське кіно на українському телеекрані»     (11.05.2011 р.);

ІІ книжковому фестивалі «Джура-фест» (11-13.05.2011 р.);

ХІІ Всеукраїнській виставці-форуму «Українська книга на Одещині»     (19-21.05.2011
р.);

ХVІІ Київському міжнародному телерадіоярмарку (24-26.05.2011 р.);

семінарі щодо розгляду механізму реалізації положень Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (27.05.2011 р.);

Першому міжнародному ярмарку «Книжковий арсенал» (28-31.05.2011 р.);

роботі дискусійної панелі круглого столу на тему: «Закон «Про доступ до публічної
інформації»  перспективи  для  юристів  та  можливі  проблеми  для  українського  бізнесу»
(31.05.2011 р.);

ХІ  Міжнародному  фестивалі  журналістів  регіональних  ЗМІ  «Золотий  передзвін
Придесення» (02-04.06.2011 р.);

урочистих заходах з нагоди Дня журналіста за участю Прем’єр-міністра України М.Я.
Азарова (06.06.2011 р.);

нараді  з  обговорення  Правил  надання  та  отримання  телекомунікаційних  послуг
(15.06.2011 р.);

нараді  щодо  механізмів  запровадження  регулювання  розміру  абонентної  плати  за
користування універсальною програмною послугою (16.06.2011 р.);

семінарі  –  висвітлення питання забезпечення доступу до публічної  інформації  (15-
16.06.2011 р.);

підготовці та проведенні 13-го Конгресу Всесвітньої асоціації російськомовної преси
(15-17.06.2011 р.);

забезпечено організаційно

засідання  Громадської  ради  при  Держкомтелерадіо  (01.04.2011  р.,  19.04.2011  р.,
30.05.2011 р.);

участь у засіданнях

робочої  групи  з  політичних  та  економічних  питань  Комісії  з  питань  партнерства
Україна-НАТО (12.04.2011 р.);

5 засіданні Україно-польського комітету у справах підготовки і проведення фінального
турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012  (13.04.2011 р.);



Всеукраїнської  міжвідомчої  координаційно-методичної  ради  з  правової  освіти
населення (19-20.05.2011 р.);

організаційного  комітету  з  підготовки  та  супроводження  заявки  до  Міжнародного
олімпійського комітету про здобуття права на проведення в 2022 році зимових Олімпійських
та Параолімпійських ігор (20.05.2011 р.);

Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України (27.05.2011 р.);

установчому засіданні Оргкомітету з підготовки та забезпечення здійснення заходів,
пов’язаних з головуванням України в ОБСЄ у 2013 році (02.06.2011 р.);

черговому  п’ятому  засіданні  Підкомітету  з  питань  гуманітарного  співробітництва
Українсько-Російської міждержавної комісії (02-04.06.2011 р.);

журі  VІІІ  Міжнародного  конкурсу  «Искусство  книги»  країн-учасників  СНД  (07-
08.06.2011 р.);

Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до 70-х роковин трагедії
Бабиного Яру (09.06.2011 р.);

Координаційного  комітету  з  підготовки  та  забезпечення  роботи  національної
експозиції України на Міждержавній виставці, присвяченій 20-річчю СНД (21.06.2011 р.).

Висновок

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

Продовжується робота  з підготовки пропозицій

щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України, призначеного для
потреб телебачення і радіомовлення;

щодо  розповсюдження  за  кордоном  програм  вітчизняних  телерадіокомпаній  за
допомогою супутникових і кабельних технологій.

Не  підготовлено  проект  Державної  цільової  програми  популяризації  вітчизняної
видавничої продукції, оскільки відповідно до доручення Секретаріату КМУ від 10.05.2011 р.
№ 59150/30/1-08 на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного
книговидання  та  книгорозповсюдження  планується  розглянути  питання  щодо  доцільності
об’єднання  проектів  Державної  програми  популяризації  вітчизняної  книговидавничої
продукції та Державної програми підтримки та розвитку читання.

Не  забезпечено  участь  вітчизняних  видавництв  різних  форм  власності  та
книгорозповсюджувачів у 56 Варшавському міжнародному книжковому ярмарку, оскільки 56
ВМКЯ перенесено на 2012 рік.

Не розроблено

Галузеву програму забезпечення пожежної безпеки на період до 2015 року, оскільки
не  затверджено  нову  редакцію  Державної  цільової  соціальної  програми  забезпечення
пожежної безпеки;



план сприяння стабілізації фінансового становища економічно відсталих державних
видавництв, оскільки питання потребує додаткового вивчення.

Перенесено 

на  третій  квартал  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 липень 2011 року засідання науково-технічної ради з питань видавничої справи при
Держкомтелерадіо.

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  інформаційного
простору  Донецької  області»  на  вересень  не  узагальнювалися  відповідні  інформаційно-
аналітичні матеріали. 

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


