
Державним комітетом телебачення та радіомовлення України впродовж четвертого
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  заборону  виселення  редакцій  друкованих  засобів
масової інформації,  закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,  книгарень,
підприємств  з  розповсюдження  книг,  преси  із  займаних  ними  на  законних  підставах
приміщень державної  та  комунальної  власності,  а  також знесення  існуючих  кіосків  з
продажу друкованих засобів масової інформації”;

проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств”.

Знаходяться на розгляді у Верховній Раді України:

проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” (р. №
3081 від 28.08.2008 р.) Закон направлено Верховною Радою на повторне друге читання;

проект Закону України “Про захист професійної діяльності журналістів”             (р. №
2636 від 12.06.2008 р.). Закон направлено Верховною Радою на повторне перше читання;

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

проект 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” (р. № 5406
від 03.12.2009 р.);

проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
вдосконалення  порядку  випуску  видавничої  продукції  на  умовах  державного
замовлення” (р. № 6014 від 28.01.2010 р.).

Надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України:

проект Розпорядження Президента України “Про призначення довічних державних
стипендій видатним діячам інформаційної галузі” (Бурбану В.Я., Зяблюку М.П., Шереметі
М.С.);

проект Розпорядження Президента України “Про призначення довічних державних
стипендій видатним діячам інформаційної галузі” (Величку М.П., Кримчаку Г.П.);

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

проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 378 та від 17 грудня
2008 р. № ;

проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  “Про  Концепцію  створення
системи Суспільного телебачення і радіомовлення”;

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № ;

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  зміни  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № ;



проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  “Про  внесення  змін  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № .

Прийнято: 

Закон  України  “Про  внесення  змін  до  статті  9  Закону  України  “Про  оренду
державного та комунального майна” щодо книговидавничої справи;

Розпорядження  Президента  України  від  25.11.2009  р.  №  244/2009-рп  “Про
призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі” (Жуку П.М.,
Козиренку Л.М., Омельяненку Ю.І.);

Розпорядження  Президента  України  від  25.11.2009  р.  №  243/2009-рп  “Про
призначення стипендії Президента України Іванову Д.В.”;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  14.10.2009  р.  №  1080  “Про  затвердження
Порядку  використання  у  2009  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для  забезпечення
випуску  книжкової  продукції  за  програмою  “Українська  книга”  в  рамках  здійснення
заходів з підтримання зв’язків із закордонними українцями”;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  21.10.2009  р.  №  1128  “Про  доповнення
постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р.       № ;

постанову Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р. № 1139 “Про спрямування у
2009  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  на  проведення                    розрахунків  за
телевізійне технологічне обладнання”;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  29.10.2009  р.  № 1143 “Про відновлення дії
постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № .

Впродовж звітного періоду проведено три засідання колегії  Комітету, з них одне
розширене за участю керівників підприємств, установ та організацій сфери управління
Комітету. Розглянуто та прийнято рішення з вісімнадцяти питань. 

В ході засідань колегією 

підбито 

підсумки  розвитку  інформаційної  та  видавничої  сфер  України  за  дев’ять  місяців
2009 року; 

підсумки  участі  українських  видавців  у  міжнародних  книжкових  виставках
ярмарках;

обговорено 

стан інформаційного простору Рівненської області; 

результати аудиту  Рахункової  палати України ефективності  використання коштів
державного  бюджету  України,  виділених  Держкомтелерадіо  на  виробництво  та
розповсюдження  телерадіопрограм  для  державних  потреб  у  2008  році  та  першому
півріччі 2009 року;

перспективи  законопроектної  роботи  та  дотримання  Комітетом  вимог
законодавства з питань державної регуляторної політики;

проаналізовано 

стан функціонування об’єктів книжкової торгівлі; 

стан підготовки проектів фінансових планів госпрозрахункових підприємств сфери
управління Комітету на 2010 рік та їх затвердження; 

розглянуто хід реалізації програми “Українська книга”;
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схвалено  наукові  дослідження  Державної  наукової  установи  “Книжкова  палата
України ім. І. Федорова” на 2010 рік.

За звітний період

Підготовлено

інформаційно-аналітичні  матеріали  про  стан  виконання  завдань,  визначених
рішеннями  РНБО  України,  щодо  створення  суспільного  телебачення  та  стану
інформаційного простору в АР Крим;

методичні  рекомендації  щодо  використання  Інтернету  під  час  проведення
опитувань населення;

узагальнену інформацію про результати аудиту Рахункової палати України в ОДТРК
щодо  ефективності  використання  коштів  державного  бюджету  України,  проведено
аналіз стану усунення виявлених порушень і недоліків;

узагальнену  інформацію  щодо  структури  та  функціонування  веб-сайтів  органів
виконавчої влади, пропозиції щодо їх удосконалення;

інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до рекомендацій парламентських
слухань “Про стан свободи слова у регіональних ЗМІ”;

попередні  показники  Державного  замовлення  на  обсяги  виробництва  та
розповсюдження  телевізійного  та  радіомовлення,  випуск  книжкової  продукції  за
програмою  “Українська  книга”,  виконання  державного  замовлення  з  підвищення
кваліфікації працівників засобів масової інформації на 2010 рік;

роз’яснювальні  матеріали та  коментарі  стосовно реалізації  державної  політики в
інформаційній та видавничій сферах (у тому числі за запитами журналістів);

пропозиції щодо виконання основних показників паспортів бюджетних програм за ІІІ
квартал 2009 р. (напрями спрямування бюджетних коштів, результативні показники, які
досягнуто в рамках виконання бюджетних програм Держкомтелерадіо);

пропозиції  щодо  внесення  змін  до  Галузевої  цільової  програми  підготовки  та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

пропозиції  щодо  потреб  радіочастотного  ресурсу  та  каналів  мовлення  для
створення умов впровадження  ефірної наземної складової телебачення високої чіткості;

пропозиції щодо вдосконалення охоплення населення та покриття території України
програмами вітчизняних телерадіоорганізацій;

методичні  рекомендації  державним  телерадіокомпаніям  системи  державного
замовлення  на  виробництво  та  розповсюдження  телерадіопрограм  для  державних
потреб на 2010 рік;

взято участь у

61 Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку (14-18.10.2009 р.);

роботі Форуму Ради Європи “За майбутнє демократії” (21-23.10.2009 р.);

організаційному  забезпеченні  підготовки  та  проведення  Дитячого  пісенного
конкурсу “Євробачення- (14-21.11.2009 р.);

забезпечено участь у

двосторонній Українсько-Словацькій комісії з питань освіти і культури національних
меншин (01.10.2009 р.);



міжнародній нараді з питань імплементації Плану дій на рівні експертів (01.10.2009
р.);

55  Генеральній  Асамблеї  Асоціації  Атлантичного  Договору  “Безпека  для
Громадянського суспільства в ХХІ столітті” (06-10.10.2009 р.);

нараді  з  питань  захисту  свободи  слова  та  розвитку  теле-  і  радіо  простору
(07.10.2009 р.);

третьому  засіданні  організаційного  комітету  з  підготовки  засідання  Ради  глав
урядів держав-учасниць СНД (08.10.2009 р.);

засіданні  конкурсної  комісії  при  ДПА  України  з  конкурсного  відбору  проектів  і
програм  інформування  громадськості  з  питань  європейської  інтеграції,  розроблених
громадськими організаціями (08.10.2009 р.);

робочій зустрічі щодо обговорення спільних кроків та подальшої співпраці в сфері
інформування населення щодо НАТО (12.10.2009 р.);

парламентському  слуханні  на  тему:  “Закордонне  українство:  сучасний  стан  та
перспективи співпраці” (14.10.2009 р.);

прес-конференції  на  тему  “Місяць  до  проведення  Дитячого  пісенного  конкурсу
“Євробачення- у Києві” (21.10.2009 р.);

семінарі  “Організація  Північноатлантичного  договору  та  її  роль  в  архітектурі
безпеки Європейського континенту” (03-05.11.2009 р.);

тематичному семінарі “Євроатлантична інтеграція України” (03-05.11.2009 р.);

семінарі  “Проблеми  адаптації  законодавства  України  до  законодавства
Європейського союзу” (03-05.11.2009 р.);

міжнародній  нараді  щодо  підготовки  Прогресивного  плану  робіт  з  адаптації
законодавства України до законодавства ЄС (06.11.2009 р.);

консультаціях з питань розроблення проектів Річної національної програми на 2010
рік  з  підготовки  України  до  набуття  членства  в  Організації  Північноатлантичного
договору (10.11.2009 р.);

міжнародній нараді з обговорення питань, що вноситимуться до порядку денного 4-
го засідання Спільного комітету експертів з реалізації  угоди між Україною та ЄС про
спрощення оформлення віз (11.11.2009 р.);

прес-конференції з приводу рішення Київської міськради щодо позбавлення права
оренди  та  виселення  з  приміщень  по  вул.  Б.  Хмельницького,  51-а  Всеукраїнського
державного  спеціалізованого  видавництва  “Українська  енциклопедія”  ім..  М.  Бажана,
пошуково-видавничого  агентства  “Книга  Пам’яті  України”,  Головної  редакції  Зводу
пам’яток історії та культури, редакції дитячого журналу “Соняшник” (12.11.2009 р.);

міжвідомчій  нараді  з  підготовки  до  проведення  другого  засідання  тематичної
платформи № 4 “Міжлюдські контакти” ініціативи ЄС “Східне партнерство” (17.11.2009
р.);

Третій щорічній конференції з питань інструментів Twinning   (19.11.2009 р);

тренінгу  “Європейський  інформаційний  менеджмент.  Європа  в  Інтернеті:  пошук
шляхів крізь європейські інформаційні джунглі” (30-01.12.2009 р.);

парламентських слуханнях “Про стан свободи слова у регіональних засобах масової
інформації” (02.12.2009 р.);



семінарі  “Систематизація  та  консолідація  навичок  інтерактивної  комунікації
англійською мовою для ділових та спеціальних цілей” (15.12.2009 р.);

урочистій  презентації  національної  презентаційно-рейтингової  програми  “Діловий
імідж України. Національні досягнення” (23.12.2009 р.);

засіданнях

Української частини Міжурядової Українсько-Марокканської Комісії (22.10.2009 р.);

Міжвідомчої робочої  групи з інформаційних питань у складі  Міжвідомчої комісії  з
питань підготовки України до вступу в НАТО (25.11.2009 р.);

Національної комісії з питань закордонних українців (08.12.2009 р.);

Міжвідомчої робочої  групи з інформаційних питань у складі  Міжвідомчої комісії  з
питань підготовки України до вступу в НАТО (10.12.2009 р.);

Координаційної ради Громадської ліги Україна-НАТО (29.12.2009 р.).

Проведено

ХІV Всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм “Калинові острови” (05-
09.10.2009 р.);

семінар для начальників управлінь у справах преси та інформації ОДА, заступників
генеральних директорів ОДТРК (15.10.2009 р.);

зустріч з президентом та заступником виконавчого директора Світового Конгресу
Українців (15.10.2009 р.);

семінар з питань європейської та євроатлантичної інтеграції    (20.10.2009 р.);

нараду  з  правлінням  та  керівниками  корпоративних  підприємств  ДАК
“Укрвидавполіграфія” (21.10.2009 р.);

засідання Громадської  Ради при Держкомтелерадіо  (30.10.2009  р.,  17.11.2009  р.,
15.12.2009 р.);

засідання  Комітету  з  питань  економічного  співробітництва  Україно-Російської
міждержавної комісії та засідання Ради голів держав-учасниць СНД (19-20.11.2009 р.);

Четверте засідання Координаційної ради з виконання державної цільової програми
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
(26.11.2009 р.);

засідання журі Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання
для дітей та юнацтва (22.12.2009 р.).

Підготовлено звітні інформаційні матеріали

щодо стану виконання та ходу реалізації

Програми “Українська книга”;

Державної програми “Журналіст”;

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;

Плану дій Україна – ЄС на 2009 рік;

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

плану заходів з виконання завдань,  передбачених Законом України “Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”;

Плану  заходів  щодо  запровадження  та  забезпечення  функціонування  системи
управління якістю у Держкомтелерадіо на 2009-2010 роки;

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 2008-2009 роки;

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 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;

протокольних  рішень  засідань  двосторонніх  Міжурядових  комісій  з  питань
торговельно-економічного співробітництва та з питань забезпечення прав національних
меншин;

Плану  заходів  з  реалізації  положень  Протоколу  VIII  засідання  Двосторонньої
українсько-словацької комісії з питань національних меншин;

Плану заходів з реалізації положень Протоколу ХІV засідання Змішаної Українсько-
Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин;

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;

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,  Республікою  Болгарія,  Китайською  Народною  Республікою  (міжвідомче
погодження);

доручень КМУ з питань залучення міжнародної технічної допомоги, участі України в
агентствах і програмах ЄС;

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.

Продовжувалася робота щодо 

реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України;

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

виконання  Плану  заходів  з  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  в
Україні;

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

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  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 четвертий квартал
2009 року складає 97,6 %.

Через відсутність фінансування з державного бюджету 

не  завершено технічне  переоснащення  обласних  і  регіональних  державних
телерадіокомпаній,  хоча  кошти  передбачалися  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  21.10.2009  р.  №  1139  “Про  спрямування  у  2009  році  коштів
Стабілізаційного  фонду  на  проведення  розрахунків  за  телевізійне  технологічне
обладнання”;

не  надавалася державна  фінансова  підтримка  друкованим  засобам  масової
інформації;

не здійснено у повному обсязі

виконання планів організаційно-технічних заходів та оновлення технічних паспортів
державних телерадіоорганізацій;

створення  та  оновлення  архіву  фото-  та  відеоматеріалів  іноземними  мовами  з
української тематики для використання журналістами зарубіжних ЗМІ інформації під час
створення ними інформаційних матеріалів про Україну.

Вищезгадані завдання враховано в Плані роботи Комітету на перший квартал 2010
року.



У  зв’язку  з  необхідністю узгодження  питань  з  Центральним  державним архівом
вищих органів  управління  України  перенесено на  перший квартал 2010 року  терміни
подання на розгляд постійно діючої Експертної комісії з проведення експертизи цінності
документів Держкомтелерадіо та експертно-перевірної комісії ЦДАВО проектів Інструкції
з  діловодства Держкомтелерадіо,  Зведеної  номенклатури справ Держкомтелерадіо на
2010 рік,  Положення про постійно діючу  Експертну комісію з  проведення експертизи
цінності  документів  Держкомтелерадіо,  описів  справ  постійного  зберігання  та  з
особового складу.

Впродовж  першого  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 перший квартал
2010 року.


