
Державним комітетом телебачення  та  радіомовлення  України  впродовж другого
кварталу  2008  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 законопроектів:

“Про доповнення статті 9 Закону України “Про оренду державного і комунального
майна”; 

“Про захист професійної діяльності журналістів”; 

“Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення (із змінами, 
внесеними Протоколом від 9 вересня 1998 року)” (Закон прийнято Верховною Радою у 
цілому); 

“Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (Закон прийнято Верховною Радою 
у першому читанні); 

“Про внесення змін до Закону України “Про видавничу справу”.

Схвалено Урядом та внесено на розгляд 
Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про видавничу справу” (нова редакція);
Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
Державної акціонерної компанії “Українське видавничо-поліграфічне об’єднання”.

Прийнято:

Розпорядження  Президента  України  від  1  жовтня  2008  р.  №282/2008-рп  “Про
призначення довічної державної стипендії Працьку Є. Т.”;

Розпорядження  Президента  України  від  1  жовтня  2008  р.  №283/2008-рп  “Про
призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі”;

Розпорядження Президента України від 18 листопада 2008 р. №320/2008-рп “Про
призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі”;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  30  жовтня  2008  р.  №  956  “Про
затвердження  Порядку  проведення  конкурсного  відбору  проектів  і  програм
інформування  громадськості  з  питань  європейської  інтеграції,  розроблених
громадськими організаціями”;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  17  грудня  2008  р.   №  1096  “Про
затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про
співробітництво в галузі інформації”;

постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р.  № 1084 “Про проведення
Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку “Книжкові контракти”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 1302-р “Про виділення 
коштів Держкомтелерадіо для оплати послуг з трансляції телерадіопрограм, вироблених
для державних потреб, та забезпечення функціонування Інформаційного центру “Євро-
2012-Україна”;

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р.    № 1477-р “Про 
внесення зміни до плану заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України 
на 2008 рік”. 
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Впродовж  четвертого  кварталу  2008  року  проведено  чотири  засідання  колегії
Комітету, розглянуто та прийнято рішення з вісімнадцяти питань. 

В ході засідань колегією 

підбито підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України за 9 місяців
2008 року та законопроектної роботи Комітету у 2008 році;

розглянуто  стан  виконання  програми  “Українська  книга”  на  2008  рік  та
формування проекту згаданої програми на 2009 рік;

за  участю  представників  Рахункової  палати  України  детально  обговорено
результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання коштів
Державного бюджету України на випуск книжкової продукції за програмою “Українська
книга” та розповсюдження офіційної інформаційної продукції.

Враховуючи,  що  на  Держкомтелерадіо  покладено  завдання  щодо  створення
оптимальних  умов  для  роботи  засобів  масової  інформації  та  журналістів  на  основі
найсучасніших  інформаційно-комунікаційних  технологій  під  час  висвітлення  ходу
підготовки та проведення в Україні  фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу,  хід  організації  роботи  щодо  виконання  згаданого  завдання  обговорено  на
окремому засіданні колегії 20 жовтня 2008 року. Колегією  розглянуто стан організації
роботи  щодо  інформаційного  супроводження  підготовки  до  проведення  в  Україні
Чемпіонату,  схвалено Методичні  рекомендації  щодо  створення  та  діяльності
регіональних інформаційних центрів та заходи щодо активізації співробітництва НТКУ з
телеорганізацією “Telewizja Polska” та НРКУ з радіоорганізацією “Polskie Radio”.

За  результатом  розгляду  на  колегії  надано  державну  фінансову  допомогу  на
часткове  відшкодування  витрат  на  поліграфічні  послуги  та  закупівлю  паперу
періодичним друкованим виданням для дітей та юнацтва “Артклас”, “Веселочка”, “Юний
натураліст”, “12+”, “Країна знань”, “Світ молоді”, “Ангелятко”, “Моя візитка – всесвіт”.

За звітний період
підготовлено
пропозиції щодо Державної програми економічного і соціального розвитку України на 
2009 рік;
матеріали щодо формування проекту Державного бюджету на 2009 рік та прогнозу на 
2010-2020 роки;
попередні показники державного замовлення на обсяги виробництва та 
розповсюдження телерадіопрограм, випуск книжкової продукції за програмою 
“Українська книга”;
218 рознарядок на розповсюдження книжкових видань, випущених в рамках програми 
“Українська книга” на 2008 рік;
222 угоди на випуск книжкової продукції в рамках програми “Українська книга” на 2008 
рік на умовах державного замовлення;
інформацію про суб’єкти видавничої справи, внесені Комітетом до Державного реєстру 
впродовж ІІІ кварталу 2008 року;
договори-доручення з державними телерадіокомпаніями на розповсюдження 
телерадіопрограм відповідно до бюджетного фінансування;
інформацію щодо виконання державними телерадіокомпаніями обсягів державного 
замовлення відповідно до тематичних планів на 2008 рік;
взято участь у підготовці та проведенні 
ХІІІ Всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм “Калинові острови” (06-
11.10.2008 р.);
60 Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку                       (15-19.10.2008 р.);  
Міжнародної виставки-ярмарку “Книжковий салон” (м. Монреаль, Канада, 19-24.11.2008 
р.);



тижня документального кіно у рамках заходів, присвячених вшануванню пам’яті жертв 
Голодомору в Україні, забезпечено роботу Міжнародного прес-центру “Голодомор. 75-ті 
роковини пам’яті” (17-23.11.2008 р.); 
забезпечено участь у
черговому засіданні Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО 
(21.10.2008 р.);
методично-інформаційному семінарі для фахівців центральних органів виконавчої влади 
щодо організаційно-правових аспектів та перспектив участі України в програмах і 
агентствах ЄС (30.11.2008 р.);
підсумковому Форумі щодо проекту “Суспільство і армія – взаємна довіра як основа для 
консолідації громадського суспільства в Україні” (26.11.2008 р.);
семінарі з питань впровадження цифрового мовлення в Україні (03.12.2008 р.);
зустрічі представників центральних органів виконавчої влади з польською урядовою 
делегацією з питань підготовки та проведення Євро – 2012 (08-09.12.2008 р.);
Конференції “Кордони Європи” (16-17.12.2008 р.);
презентації результатів Всеукраїнського соціологічного опитування громадян щодо 
ставлення до питань євроатлантичної інтеграції України (15.12.2008 р.);
засіданнях
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми 
роковинами Голодомору в Україні (07.10.2008 р.);
Урядового комітету з питань Європейської інтеграції (24.10.2008 р.);
Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (03.11.2008 
р.).
Проведено
засідання Координаційної ради з виконання Державної цільової програми інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 року (11.11.2008 р.);
урочисті заходи з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (14.11.2008 р.);
підбиття підсумків щорічного Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане 
видання для дітей та юнацтва (11.12.2008 р.);
підбиття підсумків щорічного конкурсу на краще представлення української книги в 
друкованих та електронних ЗМІ (15.12.2008 р.);
засідання Міжвідомчої робочої групи з інформаційних питань у складі Міжвідомчої комісії 
з питань підготовки України до вступу в НАТО (23.12.2008 р.).

Підготовлено інформацію
щодо стану виконання та ходу реалізації
Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції на 2008-2011 роки;
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської 
інтеграції на 2008-2011 роки;
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
Державної програми інвестиційного іміджу України;
Державної програми “Журналіст” на 2004-2010 роки;
Програми “Українська книга”;
Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади;
Плану Дій Україна – ЄС на 2008 рік;
Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік;
міжурядових угод про співробітництво в галузі інформації з Росією, Білоруссю, Іраном; 
Указу Президента України від 23.04.2008 р. № 377 “Про рішення Ради національної 
безпеки України від 21.03.2008 р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
інформаційної безпеки України”;
Указу Президента України від 21.02.2008 р. № 148 “Про заходи щодо створення системи 
Суспільного телебачення і радіомовлення”
доручень Кабінету Міністрів України з підготовки та проведення Євро-2012;



щодо висвітлення та інформування громадськості 
стосовно найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, соціально-
економічних та суспільно-політичних питань;
про реалізацію заходів Уряду у соціально-політичній та економічній сферах.
Зазначену інформацію у встановленому порядку надано вищим органам виконавчої 
влади.

Продовжувалася робота щодо 
виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 
року;
реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;
розробки Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої 
продукції на 2009-2012 роки;
підготовки до підписання міжурядових угод про співробітництво в галузі інформації з 
Індією, Кубою, Таджикистаном;  
реалізації бюджетної програми “Технічне переоснащення обласних державних 
телерадіокомпаній”;
реалізації бюджетної програми “Трансляція телерадіопрограм, вироблених для 
державних потреб”;
узгодження та обговорення проекту Державної програми впровадження цифрового 
телерадіомовлення в Україні;
опрацювання заявок, поданих видавництвами та видавничими організаціями України до 
проекту програми “Українська книга” на 2009 рік;
вивчення пропозицій бібліотек, міністерств, відомств, культурно-просвітницьких 
товариств, національних меншин щодо незадоволеного читацького попиту на книжкові 
видання;
реалізації заходів для забезпечення технологічного розвитку та вдосконалення 
трансляції програм ДТРК “Культура”;
реалізації Плану заходів на 2007-2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні;
забезпечення функціонування та інформаційного наповнення веб-сайту Комітету.

       Впродовж  звітного  періоду  проведено  перевірку  Державного  підприємства
“Видавництво  і  друкарня  “Таврида”  з  питань  стану  усунення  порушень  і  недоліків
фінансово-господарської діяльності та виконання керівником підприємства рекомендацій
атестаційної комісії Держкомтелерадіо.

Висновок

Заходи, передбачені до виконання планом роботи Комітету на четвертий квартал 
поточного року, в основному виконано.
Впродовж першого 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 І квартал 2009 
року.


