
Державним комітетом телебачення та радіомовлення України впродовж третього
кварталу  2010  року  в  основному  забезпечено  виконання  запланованих  заходів,
спрямованих на реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах.

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 деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів”;

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”;

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

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

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
трактування  назв  висновків  електромагнітної  сумісності  радіоелектронних  засобів
мовлення”;

проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України”  (щодо
питань провадження інформаційної діяльності);

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення відповідальності за порушення законодавства у сфері телебачення
і радіомовлення”;

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

проекту  Указу  Президента  України  “Про  Положення  про  Державний  комітет
телебачення і радіомовлення України”;

проекту  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  державної
стипендії Приклонській Н.М.;

проекту  Розпорядження  Президента  України  “Про  призначення  довічних
державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (Головко Л.Н., Жигілію В.А.);

проекту  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № (щодо внесення змін
до складу Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та
книгорозповсюдження);

політичної  пропозиції  стосовно  передачі  Держкомтелерадіо  функції  здійснення
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств.

Знаходяться на розгляді у Верховній Раді України

проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (щодо
приведення  у  відповідність  із  Європейською  конвенцією  про  транскордонне
телебачення) (р. № 3081);

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
вдосконалення  порядку  випуску  видавничої  продукції  на  умовах  державного
замовлення” (р. № 6554);



проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств” (р. № 6603);

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації” (р. № 6618);

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  статті  31  Закону  України  “Про
телебачення і радіомовлення” (р. № 7021);

проект  Закону  України  “Про  внесення  зміни  до  статті  14  Закону  України  “Про
телебачення і радіомовлення” (р. № 7036)

Надіслано на розгляд Адміністрації Президента

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

Надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України

проект Закону України “Про Концепцію державної інформаційної політики”;

проект Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації”;

проект Закону України “Про захист професійної діяльності журналістів”;

проект  Закону  України  “Про  внесення  зміни  до  статті  19  Закону  України  “Про
Єдиний митний тариф”;

проект  Указу  Президента  України  “Про  внесення  змін  до  складу  Комітету  із
щорічної премії Президента України “Українська книжка року”;

проект Розпорядження Президента України “Про призначення державної стипендії
Гояну Я.П.”;

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

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  передачу  Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до сфери управління Державного комітету
телебачення та радіомовлення” (27.09.2010 р. на засіданні Урядового комітету з питань
екології,  молодіжної  політики,  культури,  спорту і  туризму прийнято рішення схвалити
проект постанови (пункт 4 протоколу № 11), зауваження Мін’юсту взяти до відома);

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № ;

проект  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”;

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

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

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

проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження фінансового
плану державного підприємства редакції газети “Урядовий кур’єр” на 2010 рік”;



проект постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення пункту 5 додатка 3
до постанови  Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. № ;

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. № 129 і від 4 червня 2002 р. № .

Прийнято:

Розпорядження  Президента  України  від  2  серпня  2010  року  №  1029  “Про
призначення стипендії Президента України Шарикову О.В.”;

Розпорядження  Президента  України  від  2  серпня  2010  року  №  1030  “Про
призначення державної стипендії Полішку А.І.”;

Розпорядження  Президента  України  від  2  серпня  2010  року  №  1031  “Про
призначення  довічних  державних  стипендій  видатним  діячам  інформаційної  галузі”
(Глузду П.В., Ковбі І.В., Костильову В.М.);

постанову  Кабінету  Міністрів  України  вiд  14.07.2010  р.  №  573  ”Про  порядок
використання  у  2010  році  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  випуску
книжкової продукції за програмою “Українська книга”;

постанову Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. № 809 “Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (щодо підвищення рівня інформаційної
представленості органів виконавчої влади в мережі Інтернет через власні веб-сайти);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р.  № 1698 “Про деякі
питання використання у  2010 році  коштів,  передбачених у  державному бюджеті  для
фінансової підтримки державних музичних колективів”;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  29.09.2010  р.  №  1912  “Деякі
питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади”.

Впродовж третього кварталу 2010 року проведено три засідання колегії Комітету,
з  них  одне  розширене  за  участю  директорів  державних  видавництв.  Розглянуто  та
прийнято рішення з чотирнадцяти питань. 

В ході засідань колегією

підбито підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому
півріччі 2010 року;

схвалено  план  невідкладних  заходів  Держкомтелерадіо  щодо  погашення
заборгованості із заробітної плати; 

проаналізовано стан роботи над підготовкою до впровадження в Україні системи
Суспільного мовлення;

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

прийнято рішення щодо оптимізації діяльності державних видавництв та виходу їх
із кризового становища;

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

Предметом розгляду колегії у звітному періоді були питання щодо удосконалення
технічних  параметрів  та  якості  мовлення  Української  студії  телевізійних  фільмів
“Укртелефільм”,  ДТРК  “Всесвітня  служба  “Українське  телебачення  і  радіомовлення”,
ДТРК “Культура”, стан дотримання Держкомтелерадіо положень законодавства України і



виконавської  дисципліни  у  сфері  зовнішніх  зносин  у  першому  півріччі  2010  року,
нагородження працівників інформаційної та видавничої сфер України.

За звітний період

підготовлено

матеріали щодо формування попередніх показників проекту Державного бюджету
України на 2011 рік та прогнозу на 2012-2015 роки;

інформації про стан виконання паспортів бюджетних програм

розроблено

проект Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади;

проекти  методик  процесів  “Управління  внутрішніми  аудитами”,  “Управління
невідповідними послугами”

взято участь у

ХХІІІ Московській міжнародній книжковій виставці-ярмарку (01-06.09.2010 р.);

зборі  керівників  центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  влади,  начальників
цивільного захисту відповідних сфер діяльності (16.09.2010 р.);

проведенні 17 Міжнародного “Форуму видавців у Львові” (16-18.09.2010 р.);

ХVІ Міжнародній спеціалізованій виставці “Поліграфія - (21-24.09.2010 р.);

V Міжнародній книжковій виставці-ярмарку “Книга – шлях співпраці та прогресу”
м. Ашгабат (24-26.09.2010);

забезпечено участь у

презентації моделі громадського Консорціуму Свободи Слова (05.07.2010 р.);

обговоренні  публікацій  Інституту  Євро-Атлантичного  співробітництва  (ІЄАС):
дослідження “Посилення громадської участі в процесах європейської та євроатлантичної
інтеграції України” та аналітичного звіту “Оцінка впливу виконання РНП-2009 на процес
прийняття та імплементації державних рішень та політики в Україні” (12.07.2010 р.);

розширеному  засіданні  секретаріату  Національної  спілку  журналістів  України
(15.07.2010 р.);

роботі  третього  засідання  Українсько-Латвійської  міжурядової  комісії  з  питань
економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (28.07-01.08.2010 р.);

прес-конференції  для  ЗМІ,  присвяченої  підготовці  до  проведення  VІ  Київської
міжнародної книжкової виставки-ярмарку (17.08.2010 р.);

засіданнях

Координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО (14.07.2010 р.);

робочої  групи з  питань координації  використання коштів  Державного бюджету
України на реалізацію заходів Державної програми співпраці із закордонними українцями
на період до 2010 року (26.08.2010 р.);

Організаційного  комітету  з  підготовки  та  забезпечення  здійснення  заходів,
пов’язаних  з  головуванням  України  в  Комітеті  міністрів  Ради  Європи  (31.08.2010  р.,
07.09.2010 р.);

Керівного комітету Секретаріату РЄ з імплементації та оновлення плану дій РЄ для
України (17.09.2010 р.);



української частини Україно-Словацької комісії (17.09.2010 р.);

української частини Підкомітету № 7 “Наука, технології, дослідження та розробки,
освіта. Культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа” (21.09.2010
р.);

Комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин
Верховної Ради України щодо стану виконання рекомендацій парламентських слухань з
питань сучасного стану та перспектив співпраці з закордонним українством (22.09.2010
р.);

Міжвідомчої  робочої  групи  з  підготовки  та  забезпечення  здійснення  заходів,
пов’язаних з головуванням України в Комітеті міністрів Ради Європи (30.09.2010 р.).

Проведено

прес-конференцію Голови Комітету Ю. Плаксюка (08.07.2010 р.);

нараду з генеральними директорами ОДТРК у м. Житомир (16.07.2010 р.);

зустріч  з  керівником  сирійського  медіа-холдингу  “Dar  AlBaa’th”,  головним
редактором газети “AlBaa’th” А. Амраном (28.07.2010 р.);

робочу  нараду  з  питань  підготовки  до  VІ  Київської  міжнародної  книжкової
виставки-ярмарку (29.07.2010 р.);

прес-конференцію  Голови  Комітету  Ю.  Плаксюка  про  стан  підготовки  до  VІ
Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку (29.07.2010 р.);

нараду  з  питань  підготовки  до  VІ  Київської  міжнародної  книжкової  виставки-
ярмарку (03.08.2010 р., 10.08.2010 р.);

засідання Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
(05.08.2010 р.);

засідання журі Національного конкурсу “Краща книга України” (05.08.2010 р.);

засідання  організаційного  комітету  з  підготовки  та  проведення  VІ  Київської
міжнародної книжкової виставки-ярмарку (12.08.2010 р.);

І Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм “Україна туристична” (13-
19.08.2010 р.);

VІ Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок (18-21.08.2010 р.);

організацію  інформаційного  забезпечення  заходів,  приурочених  до  Дня
незалежності України (23-24.08.2010 р.);

засідання Експертної ради Держкомтелерадіо з формування програми “Українська
книга” (26.08.2010 р., 30.08.2010 р., 15.09.2010 р.);

зустріч Голови Комітету Ю. Плаксюка з Надзвичайним та Повноважним Послом
Ісламської Республіки Іран в Україні А. Гасемі-Аліабаді (27.08.2010 р.);

ХІІ Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин
“Мій рідний край” (09-19.09.2010 р.);

нараду з керівниками державних телерадіокомпаній з питань організації роботи
державного  телебачення  і  радіомовлення  під  час  підготовки  і  проведення  місцевих
виборів 31.10.2010 р. (14.09.2010 р.);

зустріч  з  консультантом  Глобального  Фонду  для  боротьби  зі  СНІДом,
туберкульозом та малярією (16.09.2010 р.);

нараду з питань співпраці НТКУ з телеканалом “Євроньюз”    (21.09.2010 р.)



Підготовлено звітні інформаційні матеріали

щодо стану виконання та ходу реалізації

Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

Державної програми економічного і соціального розвитку України;

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

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;

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  в  установленому  порядку  надано  вищим  органам
виконавчої влади.

Продовжувалася робота щодо 

реалізації Програми “Українська книга”;

реалізації Державної програми “Журналіст”;

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

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

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

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;

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

забезпечення  виконання  щорічних  міжвідомчих  двосторонніх  Планів  заходів  на
2010  рік  щодо  практичної  реалізації  міжурядових  угод  про  співробітництво  в  галузі
інформації з Республікою Білорусь, Російською Федерацією;

реалізації 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;

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 “Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”;

планову  комплексну  перевірку  фінансово-господарської  діяльності  Державного
підприємства “Житловий комплекс”;

позапланову  перевірку  окремих  питань  фінансово-господарської  діяльності
Черкаської  обласної  державної  телерадіокомпанії  (за  зверненням  Голови  Черкаської
обласної  державної  адміністрації  С.Б.  Тулуба  від  16.06.2010  р.  №  896/01-46  та  на
виконання окремого доручення Голови Держкомтелерадіо від 27.07.2010 р. № 35/1).

Висновок

Проведений аналіз свідчить, що структурними підрозділами Комітету забезпечено
виконання  завдань,  передбачених  Планом  Державного  комітету  телебачення  та
радіомовлення України на третій квартал 2010 року. 

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 третій квартал 2010
року складає 94,4 %.

Через відсутність фінансування з державного бюджету

перенесено на IV квартал 2010 року організацію надання державної  фінансової
підтримки  друкованим  ЗМІ  (відповідно  до  Закону  України  “Про  державну  підтримку
засобів  масової  інформації  та  соціальний  захист  журналістів”  та  Порядку  надання
державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації).

Не проведено процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, у
зв’язку  з  тим,  що  вартість  предмета  закупівлі  не  перевищувала  граничної  суми  для
застосування тендерних процедур.

Не забезпечено підготовку матеріалів для супроводу у ВРУ проекту Закону України
“Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (р. № 3081), оскільки питання у ВРУ
не розглядалося.

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, оскільки Урядом не прийнято нову редакцію урядового рішення.

Призупинено  (роботу  буде  продовжено  після  розгляду  програми  “Українська
книга” на засіданні колегії Держкомтелерадіо):

розміщення програми “Українська книга” на 2010 рік на сайті Комітету;

письмове  повідомлення  видавництв  та  видавничих  організацій  про  включення
видань до програми “Українська книга” на 2010 рік;



підготовку пакетів документів видавництв та видавничих організацій, включених
до  програми,  та  передача  сектору  державних  закупівель  для  направлення  до
Мінекономіки з метою погодження процедури закупівлі;

підготовку та надання пропозицій сектору державних закупівель щодо реалізації
програми “Українська книга”;

підготовку  та  укладання  договорів  на  випуск  книжкової  продукції  в  рамках
програми “Українська книга” на 2010 рік на умовах державного замовлення;

аналіз  (в  межах  визначених  повноважень)  художнього  оформлення,
поліграфічного  виконання  та  дотримання  технічних  умов  одержаних  сигнальних
примірників книг, випущених за програмою;

підготовку та передачу рознарядок видавництвам та видавничим організаціям на
розподіл тиражів книжкових видань, випущених на умовах державного замовлення;

опрацювання  Актів  виконаних  робіт  на  видання,  випущені  в  рамках  програми
“Українська книга”;

підготовку аналітичних (довідково-інформаційних) матеріалів про стан випуску та
розповсюдження книжкової продукції на умовах державного замовлення;

опрацювання  заявок  видавництв  та  видавничих  організацій  щодо  внесення
видавничих проектів до проекту програми “Українська книга” на 2011 рік.

Перенесено

до 31  жовтня 2010 року  доопрацювання проекту  Концепції  створення системи
Суспільного  телебачення  і  радіомовлення  України  відповідно  до  доручення  КМУ  від
03.09.2010 р. № 34878/11/1-09;

на листопад 2010 року підготовку 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 ЗМІ” відповідно до доручення КМУ від 15.04.2010 р. № 11716/142/1-10.

Роботу з доопрацювання Відомчого переліку документів зі  строками зберігання
буде  продовжено  після  затвердження  типового  переліку  документів  зі  строками
зберігання, розробленого Держкомархівом.

Впродовж  четвертого  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 четвертий квартал
2010 року.


