
Державний  комітет  телебачення  і  радіомовлення  України  впродовж  третього
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. 

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 28.08.08);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у
сфері телебачення і радіомовлення» (реєстр. № 8298 від 24.03.11);

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення
доставляння обов’язкового примірника документів» (реєстр. № 8541 від 19.05.11);

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  доступу  до
інформації з обмеженим доступом» (реєстр. № 9153 від 15.09.11).

На  розгляді  в  Кабінеті  Міністрів  України  знаходяться  проекти  законів
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»;

«Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу».

Держкомтелерадіо України доопрацьовуються проекти законів України:

«Про  реформування  державних  і  комунальних  друкованих  засобів  масової
інформації»;

«Про захист професійної діяльності журналістів»;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-
правових основ діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у
відповідність  із  законами  України  «Про  інформацію»  та  «Про  доступ  до  публічної
інформації».

Президентом України підписано:

Указ  Президента  України  від  23.08.11  №  858  «Про  призначення  державних
стипендій видатним діячам інформаційної галузі»;

Указ  Президента  України  від  23.09.11  №  926  «Про  призначення  державних
стипендій видатним діячам інформаційної галузі».

Знаходиться на підписі Президента України:
проект Указу Президента України «Про призначення стипендії Президента України 
Шарикову О.В.».

Знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів України:
проект Указу Президента України «Про призначення державних стипендій видатним 
діячам інформаційної сфери».

Держкомтелерадіо України доопрацьовується проект Указу Президента України 
«Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної 
сфери».



Кабінетом Міністрів України схвалено:

постанови:

від  06.07.11  №  710  «Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для  виконання  заходів  з  питання  європейської
інтеграції в інформаційній сфері»;

від 13.07.11 № 740 «Про граничні норми витрат за копіювання та друк документів,
що надаються за запитом на інформацію»;

від  07.09.11  №  938  «Про  внесення  змін  до  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів
України з питань доступу до інформації».

розпорядження:

від 20.07.11 № 711 «Про затвердження платної адміністративної послуги, яка 
надається Державним комітетом телебачення і радіомовлення».

На  розгляді  у  Кабінеті  Міністрів  України  знаходиться  проект  постанови  «Про
внесення змін до Статуту Національної радіокомпанії України».

Продовжується  робота  з  підготовки  та  доопрацювання  проектів  актів  Кабінету
Міністрів України постанов: 

«Про  затвердження  порядків  формування  державного  замовлення  на  випуск
видавничої продукції та розповсюдження видавничої продукції, випущеної за державним
замовленням»;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року №33»;
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

«Про затвердження Порядку і нормативів титрування та перекладу на жестову 
мову в державних телерадіоорганізаціях»;

«Деякі питання Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»;
розпоряджень:
«Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети 
«Урядовий кур'єр» на 2012 рік»;
«Про затвердження Плану заходів щодо інформування громадськості з питань 
європейської інтеграції на 2012-2013 роки»;
«Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми 
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013–2017 роки».

Протягом третього кварталу 2011 року Держкомтелерадіо України розроблено 22 
проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів:
законів України – 9;
актів Президента України 5, підписано – 2, знаходиться на підписі – 1, знаходиться на 
розгляді в Кабінеті Міністрів України – 1, на опрацюванні – 1;
актів Кабінету Міністрів України – 13, з них прийнято – 4, на розгляді – 1, на опрацюванні 
– 8.

Постійно забезпечувався супровід у комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради 
України відповідних проектів законодавчих актів, внесених Кабінетом Міністрів України, 
народними депутатами України. 

Створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення

На  виконання  доручення  Прем’єр-міністра  України  Азарова  М.Я.  від  28.01.11  №
4175/1/1-11  Держкомтелерадіо  України  доопрацьовано  та  подано  на  розгляд  Уряду
проект  Закону  України  «Про  Суспільне  телебачення  і  радіомовлення  України»  (назву
уточнено), підготовлений Громадською гуманітарною радою при Президентові України. 
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Схвалений  09.06.11  Кабінетом  Міністрів  України  законопроект  передано  до
Адміністрації Президента України.

Разом з  цим,  Держкомтелерадіо  України  визначений відповідальним виконавцем
абзацу  четвертого  підпункту  3  пункту  1  Плану  заходів  із  виконання  обов'язків  та
зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом
Президента  України  від  12.01.11  №  24,  яким  передбачено  забезпечити  супровід  у
Верховній Раді України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення України» (реєстр. № 7241 від 11.10.10).

15.12.10  законопроект  було  розглянуто  на  засіданні  Комітету  Верховної  Ради
України з питань свободи слова та інформації, за результатами якого прийнято рішення
підтримати  законопроект  і  рекомендувати  Верховній  Раді  України  прийняти  його  у
першому читанні за основу.

Станом на 13.10.11 на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроект
не розглядався. 

У разі розгляду проекту Закону у Верховній Раді України Держкомтелерадіо України
забезпечить його належний супровід.

Впродовж  третього  кварталу  2011  року  проведено  чотири  засідання  колегії
Держкомтелерадіо України, розглянуто та прийнято рішення з двадцяти питань. 

В ході засідань колегією підбито підсумки 

розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2011 року; 

проведення презентацій змістовного наповнення ефіру  держаних телерадіокомпаній і
підготовки до нового програмного сезону та пропозицій з розробки тематичних планів на
2012 рік;

обговорено 
результати громадської експертизи діяльності Держкомтелерадіо України щодо 
формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою 
«Українська книга», та реалізації програми;

стан  усунення  порушень  і  недоліків,  зазначених  у  Висновку  Колегії  Рахункової
палати України до Звіту про результати перевірки стану виконання повноважень щодо
контролю за дотриманням законодавства в сфері книговидавничої справи у Державному
комітеті телебачення і радіомовлення України;

організацію та стан внутрішньої контрольно-ревізійної роботи Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України за результатами проведеного Державною 
фінансовою інспекцією України державного фінансового аудиту за період 2009 рік – І 
квартал 2011 року;

проаналізовано 

результати роботи за 2010 рік та І квартал 2011 року госпрозрахункових підприємств 
сфери управління Комітету;
стан інформаційного простору Донецької області та ухвалено рішення з відповідними 
дорученнями структурним підрозділам Держкомтелерадіо України та рекомендаціями 
Донецькій облдержадміністрації та Донецькій облраді;

роботу державних видавництв за період з 2007 по червень 2011 року та розглянуто
пропозиції щодо оптимізації їхньої діяльності;

розглянуто 

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



питання  щодо  вдосконалення  взаємодії  між  ОДТРК  з  урахуванням  переходу  на
цілодобове  мовлення  державних  телерадіокомпаній  в  цифровому  стандарті
розповсюдження сигналу;

підтримано клопотання  керівників  підприємств,  установ  та  організацій  щодо
нагородження працівників інформаційної та видавничої сфер України та кандидатів на
здобуття  державної  стипендії  видатним  діячам  інформаційної  галузі  з  урахуванням
розгляду пропозицій Галузевою радою роботи з кадрами при Держкомтелерадіо України;

Предметом обговорення колегії у звітному періоді були питання щодо технічного 
переоснащення та розбудови мереж середньохвильового мовлення Національної 
радіокомпанії України, внесення змін до переліку книжкових видань, передбачених до 
випуску за програмою «Українська книга» на 2011 рік, та інші.

За звітний період
підготовлено

звітні інформаційні матеріали щодо стану виконання та ходу реалізації

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;

програми «Українська книга» у 2011 році;

Програми  економічних  реформ  на  2010  –  2014  роки  «Заможне  суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»;

програмних  засад  діяльності  Коаліції  депутатських  фракцій  «Стабільність  і
реформи»;

Плану заходів Річної національної програми на 2011 рік з питань співробітництва України 
з Організацією Північноатлантичного договору;
проекти фінансових планів на 2012 рік госпрозрахункових підприємств 
Держкомтелерадіо України;
матеріали щодо формування попередніх показників проекту Державного бюджету 
України на 2012 рік та прогнозу на 2013-2015 роки;

інформаційно-аналітичні матеріали

про висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань внутрішньої та 
зовнішньої політики держави;

щодо забезпечення виконання розпорядження КМУ від 25.06.08 № 902 «Про вимоги
щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжкової продукції»;

з питань впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення;

про стан виконання завдань, доведених органам виконавчої влади рішеннями РНБО 
України;

про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» центральними 
органами виконавчої влади, Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями;

про стан виконання заходів зі створення електронної інформаційної системи 
«Електронний Уряд»;
про інформаційно-комунікаційні системи Держкомтелерадіо України;
щодо задоволення запитів на інформацію стосовно оприлюднення інформації на 
офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України;



про забезпечення виконання пріоритетних заходів Порядку денного асоціації Україна - 
ЄС на короткострокову перспективу;

про  забезпечення  виконання  протоколу  спільного  засідання  Підкомітету  №  7
«Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я,
інформаційне суспільство та медіа»;

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

про стан виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між
Кабінетом Міністрів  України,  всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і
підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2011 роки;

пропозиції 

щодо  удосконалення  виставкової  діяльності,  підвищення  ефективності  участі
вітчизняних  видавців,  виготівників  та  розповсюджувачів  видавничої  продукції  у
міжнародних книжкових виставках-ярмарках;

щодо  модернізації  мереж  державного  радіомовлення,  зокрема,  мережі
середньохвильового мовлення НРКУ;

щодо вирішення проблемних питань використання радіочастотного ресурсу України
нерадіомовними  службами  і  радіотехнологіями,  призначеного  для  впровадження
ефірного наземного цифрового телебачення;

щодо  запровадження  механізму  державного  регулювання  абонентної  плати  за
користування універсальною програмною послугою;

з питань державного регулювання ліцензування провайдерів програмної послуги;

щодо здійснення моніторингу стану використання лімітів бюджетних асигнувань на
трансляцію  телерадіопрограм  (відповідно  до  угод  державних  телерадіокомпаній  з
операторами телекомунікацій);

щодо проектів державних стандартів впровадження цифрового телерадіомовлення;

організації трансляцій та оперативного висвітлення особливих соціально значущих
заходів,  подій,  акцій,  офіційних  візитів,  відзначення  загальнодержавних  ювілеїв,
пам’ятних  дат,  зокрема,  70-річчя  партизанського  руху  України,  70-х  роковин  трагедії
Бабиного Яру тощо

звіти про забезпечення виконання протокольних рішень засідань та програм 
двосторонніх Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, 
забезпечення прав національних меншин, освіти, культури та науки;
звіт про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи за IІІ 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;
створено міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення і формування державного 
замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм;
надано роз’яснення законодавства про доступ до публічної інформації;
забезпечено 

участь українських видавців у ХХІV Московській міжнародній книжковій виставці-
ярмарку (07-12.09.11);

підготовку  та  проведення  Вісімнадцятого  міжнародного  книжкового  ярмарку
«Форум видавців у Львові» (15-18.09.11);



проведення узгоджувальної роботи щодо підписання актів приймання-передачі ІV,
V,  VІ  етапів  проведення наукових розробок для ДНУ «Книжкова палата України імені
Івана Федорова»

постійний моніторинг стану розвитку інформаційної та видавничої сфер; 
проведення планової перевірки стану усунення порушень, виявлених попередніми

ревізіями (перевірками) Державного підприємства «Житловий комплекс»;

проведення  планової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
Державного підприємства «Полісервіс»;

проведення  планової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської  діяльності
Державного об’єднання матеріально-технічних ресурсів «Укрпостачпреса»;

здійснено 
організацію  інформаційного  забезпечення  заходів,  приурочених  до  Дня

незалежності України (23-24.08.11);

ведення  та  оновлення  єдиної  бази  даних  про  стан  інформаційного  простору
областей (регіонів) України – оновлено інформацію щодо Кіровоградської та Донецької
областей; 

моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади; 

інформаційне супроводження інформаційно-аналітичної системи «Ліга»;

супровід проекту постанови КМУ щодо проведення Конкурсу на кращий веб-сайт органів 
виконавчої влади;
проведено
зустріч Голови Держкомтелерадіо України О.В. Курдіновича з Віце-Міністром Генеральної 
Адміністрації преси та публікацій Китайської Народної Республіки паном Янь Сяохуном 
(04.07.11);
засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про 
свободу слова та захист прав журналістів (07.07.11);
презентацію змістовного наповнення ефіру державних телерадіокомпаній і підготовки 
до нового телевізійного сезону (11-21.07.11);
робочу поїздку Голови Держкомтелерадіо України О.В. Курдіновича до м. Кіровоград 
(робоча зустріч з працівниками Кіровоградської ОДТРК, участь в урочистому відкритті 
інформаційно-ресурсного центру «Громадський офіс», візит до ДП «Кіровоградський 
обласний радіотелевізійний передавальний центр», ознайомлення із роботою «гарячої 
лінії Голови ОДА») (12.07.11);
брифінг Голови Держкомтелерадіо України О.В. Курдіновича на тему: «Прийняття 
Кабінетом Міністрів України постанови «Про граничні норми витрат на копіювання або 
друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (13.07.11);
засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та 
книгорозповсюдження (28.07.11);
засідання Комітету з премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності 
(02.08.11);
узгоджувальну нараду з НРКУ щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (02.08.11);
засідання Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» 
(05.08.11);
прес-конференцію керівництва Держкомтелерадіо України, присвячену підготовці та 
проведенню VІІ Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку (11.08.11);
Конкурс на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ 
(11.08.11);
засідання журі Національного конкурсу «Краща книга України» (12.08.11);



засідання журі конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та 
електронних ЗМІ (12.08.11);
VІІ Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок (16-18.08.11);
ХІІІ Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин «Мій 
рідний край» (09-18.09.11);
круглий стіл на тему: «Теорія і практика розвитку інформаційного права України» 
(15.09.11);
ХV Всеукраїнський фестиваль фільмів, теле- і радіопрограм для дітей та юнацтва 
«Золоте курча» (16-19.09.11);
засідання науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо 
України (21.09.11);

взято участь у

урочистих заходах з нагоди 9-річчя «Радіо-Ера ФМ» (12.07.11);
роботі круглого столу «Організація доступу до публічної інформації в органі влади» 
(13.07.11);
нараді з обговорення законопроекту «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 
України» (06.09.11);
прес-конференції на тему: «Чи зможуть громадяни користуватися доступом до 
інформації?» (13.09.11);
консультаціях стосовно підготовки проекту Річної національної програми 
співробітництва Україна-НАТО на 2012 рік (15.09.11);
презентації Плану дій Ради Європи для України (16.09.11);
заходах з відзначення Дня партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років, організовано висвітлення заходів НТКУ, НРКУ, ДТРК «Всесвітня 
служба «УТР» (21-22.09.11);
відкритті документальної виставки до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру (27.09.11);
забезпечено організаційно
проведення ХVІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Поліграфія-2011» (20-23.09.11);
участь вітчизняних видавців у VІ Міжнародній книжній виставці-ярмарку та науковій 
конференції «Книга – шлях співпраці і прогресу» (23-25.09.11);
участь у засіданнях
Організаційного комітету з підготовки до проведення 17-ї сесії Європейської конференції 
міністрів, відповідальних за регіональне та місцеве врядування (26.07.11);
Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності 
України (27.07.11);
робочої групи Організаційного комітету з підготовки та проведення V Всесвітнього 
форуму українців (03.08.11);
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2011 році 17-ї сесії Європейської 
конференції міністрів, відповідальних за регіональне та місцеве врядування (04.08.11);
Головної конкурсної комісії (ГКК) Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» (04.08.11);
Робочої групи Організаційного комітету з відзнаки 70-річчя трагедії Бабиного Яру 
(11.08.11);
Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, 
Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи (23.09.11)
Робочої групи з підготовки до проведення 17 сесії Конференції міністрів країн-членів 
Ради Європи, відповідальних за місцеве та регіональне врядування (27.09.11).

Висновок

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



Продовжується  робота   з підготовки  до  підписання  міжнародних  договірно-
правових документів з Китайською Народною Республікою.

Не підготовлено пропозиції  щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України «Про Державний реєстр видавців, виготівників і  розповсюджувачів видавничої
продукції»  від  28.09.98  №  1540,  оскільки  не  внесено  зміни  до  Закону  України  «Про
видавничу справу».

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

Перенесено 

на  четвертий  квартал  засідання  Експертної  комісії  з  проведення  експертизи
цінності документів Держкомтелерадіо України за рішенням Голови комісії та у зв’язку з
необхідністю доопрацювання матеріалів, винесених на обговорення;

на  20  жовтня  2011  року  засідання  Громадської  ради  при  Держкомтелерадіо
України.

Через відсутність фінансування з державного бюджету 

не  проведено перевірку  правової  роботи  юридичної  служби  Львівської  обласної
державної телерадіокомпанії;

не  виконуються  у  повному  обсязі  завдання  комплексного  плану  заходів
забезпечення  пожежної  безпеки  в  апараті  Держкомтелерадіо  України,  підвідомчих
підприємствах,  установах  та  організаціях  та  перспективного  Плану  вдосконалення
пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України.

Впродовж четвертого кварталу 2011 року структурні підрозділи Держкомтелерадіо 
України продовжуватимуть роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, 
реалізацією основних завдань відповідно до плану роботи Держкомтелерадіо України на 
четвертий квартал 2011 року.


