
Державним комітетом телебачення та радіомовлення України впродовж третього
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  до  Закону  України  “Про  друковані
засоби  масової  інформації  (пресу)  в  Україні”  щодо  удосконалення  порядку  видачі
дозволів  на  розповсюдження  зарубіжних  друкованих  засобів  масової  інформації  в
Україні”;

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

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

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Закону  України  “Про  видавничу
справу” (нова редакція); 

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

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про визначення розміру штрафу за
порушення телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог Закону
України “Про телебачення і радіомовлення” або ліцензійних умов”;

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

Знаходяться на розгляді у Верховній Раді України:

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

проект Закону України “Про Концепцію державної інформаційної політики” (реєстр.
№ 4664 від 12.06.2009 р.).

Надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект  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”;

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

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

проект Рорпорядження Президента України “Про призначення державних стипендій
видатними діячам інформаційної галузі” (Жук П.М., Козиренко Л.М., Омельяненко Ю.І.);



проект  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  стипендій
Президента України Іванову Д.В.”;

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  продовження  строку  дії  та
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № ;

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  затвердження  Порядку
використання  у  2009  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для  забезпечення  випуску
книжкової продукції за програмою “Українська книга”;

проект постанови Кабінету Міністрів України “Про використання у  2009 році коштів
Стабілізаційного  фонду  для  проведення  розрахунків  за  поставлене  телевізійне
технологічне обладнання”.

Прийнято: 

Розпорядження  Президента  України  від  29.09.2009  р.  №  209/2009-рп  “Про
призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної  галузі”  (Кириленку
В.П, Кіпоренку М.І., Кокостіковій Г.І., Сергійчику Т.І., Прокопенку В.П.);

постанову Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 929 “Про використання у
2009  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для  забезпечення  діяльності
кореспондентських  пунктів  Українського  національного  інформаційного  агентства
“Укрінформ”;

постанову Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р.  № 931 “Про підготовку та
проведення дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  19.09.2009  р.  №  874  “Питання
фінансування  у  2009  році  за  рахунок  коштів  Стабілізаційного  фонду  заходів  з
підтримання зв’язків із закордонними українцями”;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  16.09.2009  р.  № 1024 “Про  особливості
закупівлі послуг з випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга”;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  01.07.2009  р.  №  737-р  “Про
проведення щорічного міжнародного Форуму видавців”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 1027-р “Про введення
додаткової  посади  заступника  Голови  Державного  комітету  телебачення  та
радіомовлення”;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  03.09.2009  р.  №  1037  “Про
затвердження Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Дитячого
пісенного конкурсу “Євробачення – ;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30.09.2009  р.  №  1183-р  “Про
попередню оплату  товарів,  робіт  і  послуг,  пов’язаних  з  підготовкою  та  проведенням
Дитячого пісенного конкурсу “Євробачення - ;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  23.09.2009  р.  №  1140-р  “Про
нормативи мінімального забезпечення сіл, селищ та міст кіосками з продажу друкованої
продукції засобів масової інформації (преси)”; 

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30.09.2009  р.  №  1040  “Про
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для оплати послуг з трансляції
телерадіопрограм, вироблених для державних потреб”.

  Впродовж звітного періоду проведено три засідання колегії Комітету. Розглянуто
та прийнято рішення з вісімнадцяти питань. 

В ході засідань колегією 



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

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

проаналізовано стан  та  шляхи  погашення  заборгованості  з  виплати  заробітної
плати,  платежів  до  соціальних  фондів  на  підприємствах,  установах  та  організаціях
сфери  управління  Держкомтелерадіо,  ситуацію  щодо  надходження  та  зберігання
друкованої  продукції  в  Державному архіві  друку ДНУ “Книжкова палата України імені
Івана  Федорова”,  претензійно-позовну  роботу  Держкомтелерадіо  та  державних
підприємств, що належать до сфери його управління,  стан підготовки до проведення
Дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-;

обговорено питання щодо вдосконалення механізму формування та контролю за
виконанням  державного  замовлення  на  виробництво  і  розповсюдження  теле-  та
радіопрограм  для  державних  потреб  та  законопроект  про  внесення  змін  до  Закону
України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” щодо удосконалення
порядку  видачі  дозволів  на  розповсюдження  зарубіжних  друкованих  засобів  масової
інформації в Україні.

За звітний період

підготовлено

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

взято участь у 

ХХІІ Московській міжнародній книжковій виставці-ярмарку (02-07.09.2009 р.);

16 Міжнародному форумі видавців (10-13.09.2009 р.);

ХV Міжнародній спеціалізованій виставці «Поліграфія-2009» (21-25.09.2009 р.);

забезпечено участь у

семінарі з питань Twinning в Україні (09.07.2009 р);

спільному засіданні Координаційної ради та Колегії Громадської ліги Уураїна-НАТО
щодо питань співпраці України з Північноатлантичним Альянсом (16.07.2009 р.);

відео-конференції  з  представником  Центру  об’єднаних  зусиль  з  питань  кібер
захисту п. Ілмаром Таммом (21.07.2009 р.);

робочій нараді з метою проведення аналізу доцільності укладання Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Канадою (27.07.2009 р.);

міжвідомчій нараді з питань екологічної безпеки України (29.07.2009 р.);

навчальному заході  “Пілотна розробка заходів щодо виконання Порядку денного
асоціації Україна-ЄС” (28.08.2009 р.);

обговоренні  питань  інформування  громадськості  з  питань  євроатлантичної
інтеграції (02.09.2009 р.);

круглому столі “Позиція української інтелігенції щодо україно-російських відносин”
(15.09.2009 р.);

прес-конференції  “Асоціація  Атлантичного  договору  та  55  Генеральна  асамблея
Асоціації Атлантичного договору” (16.09.2009 р.);



навчальному візиті з питань громадської дипломатії (20-23.09.2009 р.);

55 Генеральній асамблеї Асоціації Атлантичного договору (25.09.2009 р.);

засіданнях

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції щодо фінансового
забезпечення  реалізації  Державної  цільової  програми  інформування  громадськості  з
питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки (08.07.2009 р.);

робочої  групи  з  організації  та  проведення  55  Генеральної  асамблеї  Асоціації
Атлантичного договору (23.07.2009 р.);

щодо підготовки до підписання Угоди про Зону вільної торгівлі (18.08.2009 р.);

Робочої групи сприяння інформаційному забезпеченню підготовки та проведення 55
Генеральної асамблеї Асоціації Атлантичного договору (03.09.2009 р.);

Української частини Двосторонньої Україно-Словацької комісії (08.09.2009 р.);

Української  частини  Підкомітету  №  6  “Юстиція,  свобода  та  безпека”  Комітету  з
питань співробітництва між Україною та ЄС (09.09.2009 р.);

Організаційного комітету  з  підготовки та  проведення в  Україні  у  2009 році  сесії
Форуму Ради Європи “За майбутнє демократії” (16.09.2009 р.);

Української  частини  Комітету  з  питань  співробітництва  між  Україною  та  ЄС
(22.09.2009 р.);

робочої  групи  з  розробки  проекту  нової  редакції  Положення  про  державне
замовлення на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм (23.09.2009 р.);

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
(24.09.2009 р.).

Проведено

засідання круглого столу “Наш сучасник Григорій Сковорода” (02.07.2009 р.);

28 позачергове засідання Міжвідомчої робочої групи в інформаційній сфері в складі
Міжвідомчої робочої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО (06.07.2009 р);

зустріч  з  Головою  об’єднання  видавництв  книжкової  продукції  та  періодичних
видань м. Відень Георгом Гльоклером (07.07.2009 р.);

ІІІ засідання Координаційної ради з питань виконання Державної цільової програми
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
(21.07.2009 р.);

засідання  Оргкомітету  з  підготовки  та  проведення  16  Міжнародного  форуму
видавців (22.07.2009 р.);

зустріч з Радником Посольства Китайської Народної Республіки п. Ся Хунчжаном з
метою  обговорення  питань  співпраці  у  сфері  телерадіомовлення  (24.07.2009  р.,
06.08.2009 р.);

засідання  Оргкомітету  з  підготовки  та  проведення  V  Київської  міжнародної
книжкової виставки-ярмарку (06.08.2009 р.);

урочистості, присвячені підсумковому туру ХІІІ Всеукраїнського фестивалю фільмів,
теле- і радіопрограм для дітей та юнацтва “Золоте курча” (14-21.08.2009 р.);

V Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок (18-21.08.2009 р.);

зустріч з Головою Української громади Іспанії п. Юрієм Чопиком (26.08.2009 р.);



прес-конференцію,  присвячену  16  Міжнародному  форуму  видавців  у  Львові
(04.09.2009 р.);

ХІ Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин
“Мій рідний край” (11-20.09.2009 р.);

нараду з директорами державних видавництв щодо фінансово-економічного стану
підприємств (24.09.2009 р.).

Підготовлено звітні інформаційні матеріали

щодо стану виконання та ходу реалізації

Програми “Українська книга”;

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;

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

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

довгострокових  Програмам  співробітництва  з  Росією,  Білоруссю,  Словаччиною,
Вірменією,  Киргизією,  Італією,  Португалією (в  частині  виконання у  2009 році  окремих
пунктів зазначених Програм);

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;

Плану  заходів  з  підготовки  та  проведення  міжнародної  конференції  “Східне
партнерство: що пропонує Європейський Союз?”;

Плану заходів на виконання Річної національної програми з підготовки України до
набуття членства в організації північноатлантичного договору;

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;

чинних міжурядових та міжвідомчих міжнародних договорів в інформаційній сфері;

внутрішньодержавних  процедур  з  підготовки  до  підписання  міжнародних
договірно-правових документів із співробітництва в інформаційній та видавничій сферах
з Республікою Молдова,  Республікою Бразилія,  Республікою Таджикистан,  Республікою
Куба;

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.

Зазначену інформацію у встановленому порядку надано вищим органам виконавчої
влади.

Розроблено

проект методичних рекомендацій щодо використання Інтернету під час проведення
опитувань населення.

Продовжувалася робота щодо 

реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України;

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

реалізації  заходів  Державної  цільової  програми  популяризації  вітчизняної
книговидавничої продукції на 2009-2012 роки;

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

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;

реалізації Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення;

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

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;

забезпечення функціонування та інформаційного наповнення веб-сайту Комітету.

Проведено  планову комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності  та
перевірку  стану  усунення  порушень  і  недоліків,  виявлених  попередніми  ревізіями
(перевірками)  Державного  підприємства  “Видавництво  “Таврія”  та  Державного
спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету телебачення та
радіомовлення України.

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 ІІІ квартал 2009 року
складає 89,9 %.

Впродовж  четвертого  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 ІV квартал 2009
року.



Директор адміністративно-

господарського департаменту                                             С. Шапкін


