
Державний  комітет  телебачення  і  радіомовлення  України  впродовж  четвертого
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 28.08.2008). Готується на повторне друге читання;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у
сфері  телебачення  і  радіомовлення»  (реєстр.  №  8298  від  24.03.2011).  Прийнято  в
першому читанні;

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення
доставляння  обов’язкового  примірника  документів»  (реєстр.  №  8541  від  19.05.2011).
Прийнято в першому читанні;

«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  доступу  до
інформації  з  обмеженим  доступом»  (реєстр.  №  9153  від  15.09.2011).  Законопроект
вручений для ознайомлення.

«Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  видавничу  справу»  щодо  суб’єктів
видавничої  справи»  (реєстр.  №  9447  від  11.11.2011).  Законопроект  вручений  для
ознайомлення.

На розгляді в Кабінеті Міністрів України знаходиться 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».

Держкомтелерадіо України доопрацьовуються проекти законів України:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»;

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

«Про захист професійної діяльності журналістів»;

«Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо
створення належних умов діяльності державних телерадіоорганізацій».

Президентом України підписано Указ Президента України від 04.11.2011 № 1016
«Про призначення стипендії Президента України Шарикову О.В.».

Держкомтелерадіо  України  доопрацьовується проект  Указу  Президента
України «Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі»
(Дембському В.В., Шведу Г.І., Кокостіковій Г.І., Величку Л.Д., Фенченку О.П. та ін.).

Кабінетом Міністрів України схвалено
постанови:

«Про затвердження Типового положення про Систему обліку публічної інформації»
від 21.11.2011 № 1277;

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3»
від 21.11.2011 № 1330.

На розгляді у Кабінеті Міністрів України знаходяться 



проекти постанов:

«Про внесення змін до Статуту Національної радіокомпанії України»;

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
телерадіоорганізаціями»;

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

проект  розпорядження  «Про  затвердження  Плану  заходів  щодо  інформування
громадськості з питань європейської інтеграції на 2012-2013 роки».

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»;

«Деякі питання Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»;

«Про затвердження Порядку забезпечення населення засобами приймання сигналів
цифрового телерадіомовлення у 2012 році»;

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

розпоряджень:
«Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції  газети

«Урядовий кур'єр» на 2012 рік»;

«Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007
р. № 378 і від 17 грудня 2008 р. № 1575»;

«Про  схвалення  Концепції  Державної  цільової  національно-культурної  програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013–2017 роки».

Протягом IV кварталу 2011 року Держкомтелерадіо України розроблено  26 проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів:

законів України – 10;

актів Президента України – 2, з яких підписано – 1, знаходиться на доопрацюванні –
1;

актів Кабінету Міністрів України – 14, з яких схвалено – 2, знаходяться на розгляді в
Кабінеті Міністрів України – 5, на доопрацюванні – 7.

Постійно  забезпечується  супровід  у  комітетах  та  на  пленарних  засіданнях
Верховної  Ради  України  законопроектів,  внесених  Держкомтелерадіо  України  та
народними депутатами України.

Створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення

Держкомтелерадіо  України  здійснює супровід  розгляду  у  Верховній  Раді  України
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного
телебачення  і  радіомовлення  України»  (реєстр.  №  7241  від  11.10.2010),  внесеного
народними депутатами України Шевченком А.В., Каськівим В.В. та Сусловим Є.І.



Протягом  IV кварталу 2011 року на пленарних засіданнях Верховної Ради України
законопроект не розглядався. 

Впродовж четвертого кварталу 2011 року проведено чотири засідання колегії 
Держкомтелерадіо України, розглянуто та прийнято рішення з двадцяти п’яти питань. 

В ході засідань колегією 
підбито підсумки 
участі українських видавців у міжнародних виставкових книжкових заходах у 2011 році;
законопроектної роботи та дотримання Держкомтелерадіо України вимог законодавства 
з питань державної регуляторної політики та визначено перспективи цієї роботи на 2012 
рік;
обговорено 
результати ревізії Державною фінансовою інспекцією України фінансово-господарської 
діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України за 2008-2010 роки 
та завершений звітний період 2011 року;
пропозиції щодо реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління
Держкомтелерадіо України;
заходи щодо вдосконалення формування державного замовлення на виробництво та 
трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб;
тематичні плани на виконання державного замовлення з виробництва і розповсюдження 
теле- та радіопрограм державних телерадіокомпаній на 2012 рік;
результати висвітлення державними засобами масової інформації важливих дат і подій у 
2011 році;
проаналізовано 
стан реалізації Держкомтелерадіо України Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»;
стан погашення кредиторської заборгованості за державним замовленням 
підприємствами, установами, організаціями сфери управління Держкомтелерадіо 
України; 
стан реалізації програми «Українська книга» на 2011 рік;
стан претензійно-позовної роботи Держкомтелерадіо України та державних підприємств,
що належать до сфери його управління;
стан виконання наукової тематики ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» 
у 2011 році та наукову тематику на 2012 рік»;
розглянуто 
питання про внесення змін до Порядку формування переліку книжкових видань, 
передбачених до випуску за програмою «Українська книга», та шляхи реалізації 
програми;
стан виконання Держкомтелерадіо України законів України, актів Президента України, 
постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, розгляду запитів і 
звернень народних депутатів, звернень громадян; 
перелік важливих дат та подій 2012 року, заходи з відзначення та проведення яких 
потребують висвітлення державними засобами масової інформації;
підтримано клопотання керівників підприємств, установ та організацій щодо 
нагородження працівників інформаційної та видавничої сфер України з урахуванням 
розгляду пропозицій Галузевою радою роботи з кадрами при Держкомтелерадіо України.
Предметом обговорення колегії у звітному періоді були питання щодо висунення 
Держкомтелерадіо України твору на здобуття Національної премії України імені Тараса 
Шевченка у 2012 році, стану виконання Держкомтелерадіо України актів і доручень 
Президента України та Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики, 
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 підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки;
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу;
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;
Плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 
громадянського суспільства у 2011 році;
Орієнтовного плану кампанії з роз’яснення та популяризації проектів Державного 
бюджету на 2012 рік та Державної програми економічного і соціального розвитку 
України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013-2014 роки у вересні – жовтні 
2011 року;
інформаційно-аналітичні матеріали
про висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань внутрішньої та 
зовнішньої політики держави;
до парламентських слухань «Стан суспільної моралі України»;
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» Комітету з питань співробітництва між Україною та 
ЄС;
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 врегулювання тарифної політики операторів телекомунікацій;

щодо  ефективного  використання радіочастотного  ресурсу  України,  призначеного
для потреб телебачення і радіомовлення;

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

щодо  розповсюдження  за  кордоном  програм  вітчизняних  телерадіокомпаній  за
допомогою супутникових і кабельних технологій;

щодо вирішення проблемних питань перерозподілу радіочастотного ресурсу мереж
синхронного звукового мовлення колишнього СРСР в діапазоні довгих і середніх хвиль;



щодо  розвитку,  модернізації  та  оптимізації  каналів  і  мереж  державного
(суспільного) радіомовлення;

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

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;
звіт про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи за 2011 рік;
розроблено 
проект Концепції Державної цільової науково-культурної програми популяризації 
вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013-2017 рр.;
опрацьовано 
подання 23 претендентів на здобуття Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі 
Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, оприлюднений перелік 
творів, висунутих на здобуття Премії в газетах «Урядовий кур’єр» та «Літературна 
Україна»;
інформацію ОДА щодо забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25.06.2008 № 902 «Про вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної 
торгівлі книжкової продукції»;
надано 
26 роз’яснень законодавства про доступ до публічної інформації;
консультативну допомогу за зверненнями обласних управлінь у справах преси та 
інформації щодо проведення регіональних спеціалізованих книжкових виставок-ярмарок;
забезпечено 

координацію  робіт  щодо  виходу  в  ефір  та  трансляції  телепрограм  державних
телерадіокомпаній у цифровому стандарті;

проведення аналізу стану виконання у 2011 році наукових розробок та уточнення
тематики на 2012 рік;

проведення узгоджувальної роботи щодо укладення актів здавання-приймання науково-
технічної продукції з ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» відповідно до
договорів з Держкомтелерадіо України;
постійний моніторинг стану розвитку інформаційної та видавничої сфер; 
систематичний моніторинг висвітлення Укрінформом найважливіших питань внутрішньої 
та зовнішньої політики держави;
ведення обліку та зберігання обов’язкових примірників друкованих видань та ЗМІ;

проведення спільно з Державною фінансовою інспекцією України ревізії фінансово-
господарської діяльності Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм»;

проведення  планових  комплексних  перевірок  фінансово-господарської  діяльності
Державного підприємства «Всеукраїнське видавництво «Січ», Державного підприємства
«Харківське  багатопрофільне  видавництво  «Основа»,  Державного  підприємства
«Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Маяк»;

проведення  позапланової  комплексної  перевірки  фінансово-господарської
діяльності Державного підприємства «Видавництво «Таврія»;

здійснено 
організаційне забезпечення участі українських видавців у 63-му Франкфуртському 
міжнародному книжковому ярмарку (12-16.10.2011);
організацію та проведення ХVІ всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм 
«Калинові острови» (13-16.10.2011);



ведення та оновлення єдиної бази даних про стан інформаційного простору областей 
(регіонів) України – оновлено інформацію щодо Вінницької та Донецької областей; 
моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади; 
інформаційне супроводження інформаційно-аналітичної системи «Ліга»;
проведено
засідання міжвідомчої робочої групи з питань вдосконалення і формування державного 
замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм (05.10.2011);
засідання Комітету із щорічної премії Президента України «Українська книжка року» 
(07.10.2011);
засідання Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в 
галузі журналістики (13.10.2011, 20.10.2011);
нараду з генеральними директорами обласних телерадіокомпаній (04.11.2011);
урочисті заходи з нагоди 60-річчя українського телебачення (05.11.2011);

зустріч Голови Держкомтелерадіо України Курдіновича О.В. з Головою Головного 
державного управління радіомовлення, кінематографії та телебачення КНР Цао Фучао 
(14.11.2011);

зустріч Голови Держкомтелерадіо України Курдіновича О.В. із студентами та 
викладачами кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка (17.11.2011);

зустріч Голови Держкомтелерадіо України Курдіновича О.В. з директором Лейпцизької 
книжкової виставки-ярмарку паном Олівером Зіллє (24.11.2011);
зустріч з делегацією Асоціації журналістів Кувейту (28.11.2011);
нараду щодо визначення підходу або методів нарахування штрафних санкцій за 
порушення законодавства про телебачення і радіомовлення (01.12.2011);
круглий стіл на тему: «Як захистити моральність в Україні в інтересах дітей і суспільства 
в цілому. Думка громадськості» (05.12.2011);
засідання журі Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання для 
дітей та юнацтва (15.12.2011);
ІІ Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок «Книжкові контракти» (18-
20.12.2011);
нагородження лауреатів: Премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності, 
премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики; 
вручення Почесних грамот Держкомтелерадіо України за внесок у збереження історичної
пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності працівникам Київської 
ДРТРК та ДТРК «Культура» в рамках проведення ІІ Київської міжнародної книжкової 
виставки-ярмарку «Книжкові контракти» (20.12.2011);
взято участь у
Всеукраїнській конференції на тему: «Інформаційне забезпечення в Україні Конвенції 
ООН про права інвалідів» (11.10.2011);
63-му Всесвітньому Газетному Конгресі, 18-му Всесвітньому Форумі Редакторів (12-
13.10.2011);
міжвідомчій узгоджувальній нараді стосовно проекту Державної програми співпраці із 
закордонними українцями на період до 2015 року (20.10.2011);
відкритті ІІІ Всеукраїнського Газетного Конгресу та роботі «круглого столу» на тему: 
«Шляхи реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ» (21.10.2011);
заходах в рамках програми візиту делегації експертів Міжнародного секретаріату НАТО з
метою оцінки виконання Україною Річної національної програми співробітництва Україна-
НАТО на 2011 рік (25-26.10.2011);
Міжнародній конференції на тему: «Цифрове мовлення в Європі: правові, регуляторні та 
технічні аспекти» (27.10.2011);
відео-конференції Комітету НАТО з питань політики та партнерства з Україною щодо 
питань публічної інформації (04.11.2011);
семінарі на тему: «Актуальні питання реалізації норм Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (08.11.2011);



урочистих заходах з нагоди 50-річчя Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії 
(10.11.2011);
церемонії підписання меморандуму про співпрацю у галузі телебачення між 
Національною телекомпанією України та Китайським центральним телебаченням 
(11.11.2011);
презентації цифрового мовлення Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії 
(18.11.2011);
урочистих заходах з нагоди 55-річчя Донецької обласної державної телерадіокомпанії 
(18.11.2011);
міжнародному круглому столі «Механізми фінансової підтримки інститутів 
громадянського суспільства та заходи зміцнення довіри: найкращі національні та 
міжнародні практики» (06.12.2011);
8-й Асамблеї Громадської ліги Україна-НАТО «Конструктивне партнерство України з 
НАТО» (12.12.2011);
презентації цифрового мовлення державної телерадіомовної компанії «Крим» 
(15.11.2011);
науково-практичному семінарі для працівників видавництв і редакцій друкованих ЗМІ 
«Застосування нормативних і методичних документів під час підготовки видань до 
друку» (08.12.2011);
презентації Українського тлумачного словника видавничо-поліграфічної справи, 
випущеного за програмою «Українська книга» на 2011 рік (08.12.2011);
презентації видання Лесі Українки «Руфін і Прісцілла», випущеного за програмою 
«Українська книга» на 2011 рік (08.12.2011);
урочистих заходах з нагоди 50-річчя Сумського обласного телебачення (09.12.2011);
роботі «круглого столу» на тему: «Діяльність засобів масової інформації у виборчому 
процесі: законодавче забезпечення та практика його застосування» (27.12.2011);
забезпечено організаційно
проведення засідань міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання 
законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів (04.10.2011, 07.11.2011, 
12.12.2011);
проведення засідань громадської ради при Держкомтелерадіо України (25.10.2011, 
13.12.2011);
участь у засіданнях
круглого столу щодо проведення журналістського ралі «Київська осінь» (02.11.2011);
Робочої групи із забезпечення діяльності української частини Стратегічної ради високого 
рівня між Україною і Туреччиною (15.11.2011);
ХVІІІ засіданні Національної комісії з питань закордонних українців (21.12.2011).

Висновок

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

Не підготовлено пропозиції  щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України «Про Державний реєстр видавців, виготівників і  розповсюджувачів видавничої
продукції» від 28.09.1998 № 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.

Не проведено

засідання  Експертної  комісії  з  проведення  експертизи  цінності  документів
Держкомтелерадіо України;



конкурсний  відбір  на  заміщення  вакантних  посад  керівників  підвідомчих
організацій.

Перенесено на січень 2012 року

засідання  Науково-технічної  ради  з  питань  видавничої  справи  при
Держкомтелерадіо України;

проведення  прес-конференції  стосовно  підбиття  підсумків  Всеукраїнського
конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва.

Через відсутність фінансування з Державного бюджету 

не  проведено перевірку  правової  роботи  юридичних  служб  Миколаївської  та
Полтавської обласних державних телерадіокомпаній;

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

Впродовж першого кварталу 2012 року структурні підрозділи Держкомтелерадіо України
продовжуватимуть роботу над удосконаленням нормативно-правової бази, реалізацією 
основних завдань відповідно до Плану заходів Держкомтелерадіо України на 2012 рік.


