
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України впродовж четвертого
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.

Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до статті  31
Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (від 21.12.2010 р. № 2822-VI) щодо
запровадження Методики розрахунків  ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги.

Продовжувалася робота щодо підготовки та доопрацювання проектів законів
України:

«Про захист професійної діяльності журналістів»;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства
у сфері телебачення і радіомовлення»;

 «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів  України  щодо забезпечення
доставляння обов’язкового примірника документів»;

«Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи»;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розповсюдження
в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації».

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 28.08.2008 р.);

«Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  вдосконалення  порядку
випуску видавничої  продукції  на  умовах державного замовлення»(реєстр.  № 6554 від
17.06.2010 р.);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
системи державної реєстрації інформаційних агентств» (реєстр. № 6603 від 30.06.2010
р.);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з
вадами слуху до інформації» (реєстр. № 6618 від 01.07.2010);

 «Про  Концепцію  державної  інформаційної  політики»  (реєстр.  №  7251  від
13.10.2010 р.).

На розгляд Кабінету Міністрів України внесено проект Закону України «Про
внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Надіслано на розгляд Адміністрації Президента України:

проект  Розпорядження  Президента  України  «Про  призначення  державної
стипендії Антонець Н.С.»;

проект  Розпорядження  Президента  України  «Про  призначення  державної
стипендії Гояну Я.П.»;

проект  Розпорядження  Президента  України  «Про  призначення  державної
стипендії Приклонській Н.М.»;



проект Розпорядження Президента України «Про призначення довічної державної
стипендії Головко Н.М.»;

проект  Розпорядження  Президента  України  «Про  призначення  довічних
державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі»;

проект  Указу  Президента  України  «Про  внесення  змін  до  складу  Комітету  із
щорічної премії Президента України «Українська книжка року».

Президентом України підписано проекти актів Президента України:

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.).

Продовжується  робота  з  підготовки  та  доопрацювання актів  Президента
України: 

проект  Указу  Президента  України  «Про  Положення  про  Державний  комітет
телебачення і радіомовлення України»;

проект Розпорядження Президента України «Про призначення довічної державної
стипендії Охмакевичу М.Ф.»;

проект Розпорядження Президента України «Про призначення стипендії  Іванову
Д.В.»;

проект  Розпорядження  Президента  України  «Про  призначення  державної
стипендії Голойді І.В.».

Кабінетом Міністрів України схвалено:

постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 945 «Про затвердження
Порядку  використання  у  2010  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для  погашення
заборгованості  Національної  телекомпанії  України  перед  акціонерним  товариством  з
обмеженою відповідальністю EURONEWS»;

постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  11.10.2010  р.  № 1988 «Деякі  питання
створення україномовної версії міжнародного каналу «EURONEWS»;

постанову Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 р. № 1009 «Про затвердження
Порядку використання у 2010 році бюджетних коштів для створення україномовної версії
міжнародного каналу «Euronews» та отримання права на трансляцію і розповсюдження
на території України місцевої україномовної версії зазначеного каналу»;

постанову Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 997 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р.  № 409»;

постанову Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. № 1069 «Про затвердження
Порядку  використання  у  2010  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для  погашення
заборгованості  Національної  телекомпанії  України  перед  Європейською  мовною
спілкою»; 

постанову Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 р. № 1120 «Про доповнення
пункту 5 додатка 3 до постанови  Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р.  №
1058»;



розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  20.10.2010  р.  №  1993-р  «Про
внесення змін до розпорядження КМУ від 17 березня 2003 р. № 154» (наглядова рада
НТКУ);

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  20.10.2010  р.  №  1991-р  «Про
внесення змін до розпорядження КМУ від 25 червня 2007 р. № 466» (наглядова рада
Укрінформу);

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  20.10.2010  р.  №  1992-р  «Про
внесення змін до розпорядження КМУ від 8 листопада 2007 р. № 975» (наглядова рада
НРКУ);

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  20.10.2010  р.  №  2006-р  «Про
затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети «Урядовий
кур’єр» на 2010 рік»;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  08.12.2010  р.  №  2204-р  «Про
перерозподіл бюджетних призначень, передбачених Державному комітету телебачення
та радіомовлення на 2010 рік»;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  22.12.2010   р.  №  2297-р  «Про
затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети «Урядовий
кур’єр» на 2011 рік».

На розгляді у Кабінеті Міністрів України знаходяться:

проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  передачу  Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до сфери управління Державного комітету
телебачення та радіомовлення»;

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до складу
наглядової ради Національної телекомпанії».

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

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»;

постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  розвиток  ефірного  мовлення
Національної радіокомпанії України (НРКУ)»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 5 Положення
про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори
для дітей та юнацтва і опис диплома її лауреата»;

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 1988-р»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 1995 р. № 129 і від 4 червня 2002 р. № 764»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  інформаційного  та  організаційного
забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки преси»;



постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  трансляції  телерадіопрограм,
вироблених для державних потреб»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  випуску  книжкової  продукції  за
програмою «Українська книга»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у
2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів з питань
європейської інтеграції в інформаційній сфері»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у
сфері засобів масової інформації»;

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання
коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  фінансової  підтримки  державних
музичних колективів»;

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  нового  складу
Міжвідомчої  комісії  з  питань  сприяння  розвитку  вітчизняного  книговидання  та
книгорозповсюдження»;

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпоряджень
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 378-р і від 17 грудня 2008 р. № 1575».

Протягом 2010 року Комітетом розроблено 66 законодавчих та інших нормативно-
правових актів:

14 проектів законів, 1 з них прийнятий;

14 проектів актів Президента України, 6 з них підписано Президентом України, 4
на опрацюванні;

38 проектів актів Кабінету Міністрів України, 24 з них прийнято, 2 на розгляді, 12
на опрацюванні.

Крім  того,  опрацьовано  189  проектів  законодавчих  актів,  внесених  народними
депутатами та підготовлених центральними органами виконавчої влади:

49 проектів законодавчих актів, внесених народними депутатами України;

140  проектів  законодавчих  та  інших  нормативно-правових  актів,  розроблених
центральними органами виконавчої влади.

Постійно  забезпечувався  супровід  у  профільних  комітетах  і  на  пленарних
засіданнях Верховної  Ради України відповідних проектів законодавчих актів,  внесених
Кабінетом  Міністрів  України,  народними  депутатами  України.  Взято  участь  у  26
пленарних засіданнях Верховної Ради України та 28 засіданнях комітетів Верховної Ради
України.

Впродовж  четвертого  кварталу  2010  року  проведено  чотири  засідання  колегії
Комітету. Розглянуто та прийнято рішення з вісімнадцяти питань. 

В ході засідань колегією

підтримано пропозиції  Національної  радіокомпанії  України  щодо  оптимізації
системи державного радіомовлення, в тому числі на зарубіжну аудиторію;

схвалено перелік  книжкових  видань,  передбачених  до  випуску  за  програмою
«Українська книга» на 2010 рік; 



проаналізовано 

претензійно-позовну  роботу  Держкомтелерадіо  та  державних  підприємств,  що
належать до сфери його управління, 

стан забезпечення  цільового  та  ефективного  використання  бюджетних коштів,
збереження  та  належного  використання  державного  майна,  усунення  фінансових
порушень,  причин  і  умов,  що  їх  зумовили,  та  організацію  внутрішнього  фінансового
контролю в системі Держкомтелерадіо, 

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

стан виконання рішень колегії Комітету, прийнятих у 2010 році, та актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової
політики;

обговорено експертні  пропозиції,  надані  Громадською  організацією  «Інститут
Медіа Права» за результатом проведення громадської експертизи діяльності Державного
комітету  телебачення  та  радіомовлення  України  із  регулювання  порядку  мовлення
Державної  телерадіокомпанії  «Всесвітня  служба  «Українське  телебачення  і
радіомовлення»; 

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

Предметом  розгляду  колегії  у  звітному  періоді  були  питання  щодо  стану
виконання наукової тематики Державної наукової установи «Книжкова палата України
імені Івана Федорова» у 2010 році та наукову тематику на 2011 рік, підсумків роботи з
розробки  фінансових  показників  Бюджетної  пропозиції  на  2011  рік,  стану  виконання
Держкомтелерадіо законів України, актів Президента України, постанов, розпоряджень і
доручень Кабінету Міністрів України,  розгляду запитів і  звернень народних депутатів,
звернень громадян.

За звітний період

підготовлено

показники  державного  замовлення  на  обсяги  виробництва  і  розповсюдження
теле-  та  радіопрограм,  виконання  державного  замовлення  з  підвищення  кваліфікації
працівників засобів масової інформації на 2011 рік;

інформації про стан виконання паспортів бюджетних програм;

звіт про контрольно-ревізійну роботу за 2010 рік;

звітні інформаційні матеріали щодо стану виконання та ходу реалізації

Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

Державної програми економічного і соціального розвитку України;

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

інформаційно-аналітичні матеріали 

до засідання РНБО України про вдосконалення системи протидії  інформаційним
впливам та обмеження доступу до інформації;

щодо висвітлення державними засобами масової  інформації  актуальних питань
соціально-економічного. гуманітарного та духовного розвитку України;

опрацьовано 



проект  Концепції  створення  системи  Суспільного  телебачення  і  радіомовлення
України, пропозиції подано Адміністрації Президента України;

проект Закону України «Про Національну громадську телерадіокомпанію України»;

оновлено технічні паспорти державних телерадіоорганізацій;

оприлюднено інформацію  про  видання,  включені  до  програми  «Українська
книга» на 2010 рік;

розроблено Концепцію  наукового  забезпечення  розвитку  видавничо-
поліграфічної галузі на 2011-2015 роки;

проаналізовано виконання Державної  програми «Журналіст»,  за результатами
поінформовано Кабінет Міністрів України;

розроблено та затверджено наказом Комітету від 18.11.2010 № 308 Порядок
проведення  моніторингу  інформаційного  наповнення  веб-сайтів  органів  виконавчої
влади;

сформовано проект  орієнтовного  плану  проведення  консультацій  з
громадськістю на 2011 рік;

проведено

XV всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм «Калинові острови» (05-
07.10.2010);

прес-конференцію  на  тему  «Реформування  ЗМІ.  Формування  та  визначення
книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» на 2010
рік» (18.10.2010);

прес-конференцію щодо переліку книжкових видань, передбачених до випуску за
програмою «Українська книга» на 2010 рік (20.10.2010);

засідання Комітету з конкурсних торгів (21.10.2010р.);

нараду  з  керівниками  ДТРК  з  питань  підбиття  підсумків  роботи  державного
телебачення  і  радіомовлення  щодо  висвітлення  проведення  місцевих  виборів  та
поточних питань функціонування державних телерадіоорганізацій (09.11.2010р.); 

Комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо з питань визначення процедури
закупівлі  у  одного  учасника  на  видавничі  проекти,  включені  до  переліку  книжкових
видань,  передбачених  до  випуску  за  програмою  «Українська  книга»  на  2010  рік
(18.11.2010 р.);

підписання  угоди  про  співробітництво  між  Держкомтелерадіо  та  Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка (24.11.2010р.);

засідання робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо маркування примірників книжкових видань»
(26.11.2010р.);

VI  засідання  Координаційної  ради  з  виконання  держаної  цільової  програми
інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
(09.12.2010р.);

засідання журі Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання
для дітей та юнацтва (14.12.2010р.);

зустріч з представниками видавничих організацій, що беруть участь у програмі
«Українська книга» (16.12.2010р.);

Установчі збори громадської ради при Держкомтелерадіо (21.12.2010р.);



засідання Всеукраїнського  прес-клубу за  участю представників  центральних та
регіональних ЗМІ (27.12.2010р.);

взято участь у

заходах з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16.11.2010р.);

чат-конференції  Голови  Держкомтелерадіо  Ю.О.  Плаксюка  на  запрошення
Громадської організації «Телекритика» (10.12.2010 р.);

забезпечено організаційно

участь українських видавництв у 62 Франкфуртському міжнародному книжковому
ярмарку м. Франкфурт-на-Майні (06-10.10.2010р.);

засідання Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну
роботу в галузі журналістики (14.10.2010 р.);

засідання Громадської ради при Держкомтелерадіо (21.10.2010 р., 16.11.2010 р.);

участь у 

засіданні експертної комісії України та НАТО (05-07.10.2010 р.);

парламентських  слуханнях  на  тему:  «Стратегія  гуманітарної  політики  сучасної
України» (06.10.2010 р.);

круглому  столі  на  тему  «РНП:  набутий  досвід  та  рекомендації  для  наступних
програм» (07.10.2010 р.);

конференції на тему «Забезпечення плюралізму ЗМІ в Україні» (13.10.2010 р.); 

засіданні Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції (19.10.2010 р.);

четвертому  засіданні  підкомітету  з  питань  гуманітарного  співробітництва
Українсько-Російської міждержавної комісії (27.10.2010 р.);

другому  засіданні  міжвідомчої  робочої  групи  з  підготовки  та  проведення
голосування України в Комітеті Міністрів Ради Європи (28.10.2010 р.);

засіданні української частини міжурядової Україно-Кубинської комісії  (02.11.2010
р.); 

засіданні міжвідомчої робочої групи з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та
расовій нетерпимості (04.11.2010 р.); 

засіданні експертної ради з питань посилення ефективності виконання Державної
Цільової  Програми  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців  у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки (04.11.2010
р.);

урочистостях з нагоди 80-річчя Кримського радіо (05.11.2010 р.);

урочистостях з нагоди 20-річчя газети «Урядовий кур’єр» (05.11.2010 р.);

відкритому  семінарі  на  тему:  «Модель  CAF  інструмент  для  удосконалення
діяльності в органах державного управління» в рамках 19-го Міжнародного форуму «Дні
якості в Києві-2010» (08.11.2010 р.);

науково-практичній  конференції  «Досконалість  і  якість  –  фактори  успіху»
(09.11.2010 р.);

міжнародному  круглому  столі  «На  шляху  до  Польського  та  Угорського
Президенств в ЄС: відповідаючи на головні українські пріоритети» (09.11.2010 р.);



парламентських слуханнях на тему «Про стан промислової  безпеки та охорони
праці» (17.11.2010 р.);

заходах,  присвячених  70-річчю  утворення  Чернівецького  обласного  радіо  (18-
19.11.2010 р.);

XVII засіданні Національної комісії з питань закордонних українців (24.11.2010 р.);

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
(01.12.2010 р.);

засіданні  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  культури  і  духовності
(01.12.2010 р.);

засіданні  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  з  питань  прав  людини,
національних меншин і міжнародних відносин (01.12.2010 р.);

семінарі  законодавчо-нормативного  та  довідково-інформаційного  забезпечення
інформаційної діяльності (09.12.2010 р.);

міжвідомчих консультаціях між МЗС України та МЗС Російської Федерації з питань
інформаційного  забезпечення  зовнішньої  політики  та  роботи  з  засобами  масової
інформації (09.12.2010 р.);

святкуванні  15-річчя  Київської  державної  регіональної  телерадіокомпанії
(09.12.2010 р.);

П’ятому спільному засіданні Підкомітету №7 (16.12.2010 р.);

установчому засіданні Міжвідомчої групи з питань моніторингу реалізації  Плану
заходів із виконання обов’язків та завдань України, що випливають з її членства в Раді
Європи (17.12.2010 р.);

Всеукраїнському  форумі  «Приязна  адміністрація:  надання  доступних,  зручних,
якісних адміністративних послуг» (21.12.2010 р.);

парламентських слуханнях на тему «Законодавче забезпечення й реальний стан
дотримання прав дитини в Україні» (22.12.2010 р.).

Продовжувалася робота щодо 

завершення  технічного  переоснащення  обласних  і  регіональних  державних
телерадіокомпаній,  технологічне  обладнання  передано  Закарпатській,  Миколаївській,
Харківській, Чернігівській ОДТРК, Севастопольській РДТРК, Київській ДРТРК;

доопрацювання проекту Державної  цільової  програми популяризації  вітчизняної
книговидавничої продукції на 2011-2015 роки»

реалізації урядових рішень з питань співробітництва в рамках РЄ, ЄС, НАТО, СНД,
ОЧЕС, ГУАМ, ООН, ЮНЕСКО;

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

організаційного забезпечення роботи Комітетів з премій в інформаційній галузі.

опрацювання  творчих  робіт,  поданих  на  конкурс  кращого  представлення
української книги в друкованих та електронних ЗМІ.

Проведено

планову комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності ДП «Державне
спеціалізоване видавництво «Техніка»;



позапланову  перевірку  окремих  питань  фінансово-господарської  діяльності
Хмельницької  обласної  державної  телерадіокомпанії  (за  зверненням  виконуючого
обов’язки генерального директора Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії
Павлюк  О.Д.  від  20.09.2010  року  №  380)  та  перевірку  фінансових  документів  ДП
«Дирекція  фестивально-виставкової  діяльності»  підготовлених  на  забезпечення
проведення  Київської  книжкової  виставки-ярмарку  18-21  серпня  2010  року  (за
дорученням Голови Держкомтелерадіо).

Взято участь у навчаннях з питань «Організація казначейського обслуговування
бюджетів  та  контролю  за  дотриманням  бюджетного  законодавства»  та  «Боротьба  з
шахрайством  і  корупцією  у  сфері  управління  державними  фінансами»,  організованих
ГоловКРУ України в жовтні та грудні 2010 року.

Висновок

Проведений аналіз свідчить, що структурними підрозділами Комітету в основному
забезпечено  виконання  завдань,  передбачених  Планом  Державного  комітету
телебачення і радіомовлення України на четвертий 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 на четвертий квартал
2010 року складає 68,9 %.

У  зв’язку  з  необхідністю  погодження  Адміністрацією  Президента  України
перенесено  підготовку  та  проведення  семінару  для  заступників  голів  обласних
державних  адміністрацій  з  гуманітарних  питань  “Актуальні  питання  гуманітарної
політики та роботи із засобами масової інформації”.

Через відсутність фінансування з державного бюджету:

перенесено на 2011 рік технічне переоснащення та добудову апаратно-студійного
комплексу НТКУ;

технічне переоснащення апаратно-студійного комплексу НРКУ;

технічне дооснащення ДТРК “Культура”;

не надано державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ;

не  проведено  III  Київська  міжнародна  книжкова  виставка-ярмарка  «Книжкові
контракти».

Продовжується робота з Національною радою України з питань телебачення та
радіомовлення  і  провідними  телеканалами  щодо  впровадження  мереж  цифрового
мовлення.

За погодженням з Кабінетом Міністрів України

знято з контролю підготовку

проекту  закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  систему
Суспільного  телебачення  і  радіомовлення»  (нова  редакція)  (від  30.12.2010  р.  за  №
34878/15/1-09);

проекту  Закону України  «Про внесення змін  до  деяких законів  України» (щодо
питань провадження інформаційної діяльності) (від 16.12.2010 р.             № 7179/1/12);

проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 1647 Кодексу України про
адміністративні правопорушення» (від 07.12.2010р. № 41646/8/1-10).



У  зв’язку  із  затриманням погодження  Мінфіном та  Мінекономіки  не  подано  до
Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України з питань видавничої справи».

Не подано до Кабінету Міністрів  України проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування примірників книжкового
видання» у зв’язку з прийняттям рішення про призупинення підготовки проекту.

Через зміни у складі Уряду не подано до Кабінету Міністрів України проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо трактування назв висновків
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення».

Повернуто для доопрацювання з урахуванням зауважень Мін’юсту та Мінфіну 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів»;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів».

Повернуто  для  узгодження  з  положеннями  Закону  України  «Про  Державний
бюджет на 2011 рік» проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск
та/або  розповсюдження  якої  здійснюються  вітчизняними  видавництвами  і
підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди
приміщень». Проект знаходиться на погодженні з ЦОВВ.

У зв’язку із зволіканням Мінекономіки у погодженні Держкомтелерадіо процедури
закупівлі  в  одного  учасника  послуг  з  підготовки,  виготовлення  та  розповсюдження
(доставки) видань, включених до програми «Українська книга» на 2010 рік

не укладено договори з видавництвами та видавничими організаціями на випуск
книжкової продукції на умовах державного замовлення за програмою “Українська книга”
у 2010 році;

не здійснено облік та формування рознарядок на видання, випущені за програмою
«Українська книга» у 2010 році;

не  підготовлено  статистичні  та  аналітичні  матеріали  щодо  стану  виконання
програми “Українська книга” у 2010 році.

Впродовж  першого  кварталу  2011  року  структурні  підрозділи  Комітету
продовжуватимуть роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, реалізацією
основних завдань відповідно до плану роботи Комітету на перший квартал 2011 року.


