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Голова Держкомтелерадіо

                         Олег НАЛИВАЙКО 
«____» липня 2022 року 

ЗВІТ 
про стан виконання Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2022 рік 

(станом на 30 червня 2022 року)

Місія - Державний комітет телебачення і радіомовлення України захищає свободу слова та інформації, протидіє інформаційній 
агресії, інформує громадян про переваги європейської та євроатлантичної інтеграції, створює належні умови діяльності суб’єктів 
видавничої справи

Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

І. ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА ТА УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, 
ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АГРЕСІЇ

1. Сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України
1. Затвердження фінансового плану 
АТ «НСТУ» на 2023 рік та річної 
фінансової звітності АТ «НСТУ» за 
2021 рік

фінансово-
економічне 
управління, 
АТ «НСТУ»

квітень, 
серпень

затверджено за 
встановленою 
формою 
фінансовий план 
АТ «НСТУ» та 
річну фінансову 
звітність

ефективне управління 
фінансовими 
ресурсами об’єкта 
державної власності, в 
тому числі 
корпоративними 
правами, що належать 
державі у статутному 
капіталі АТ «НСТУ» 

Виконання триває. 
Опрацьовується 
подана АТ «НСТУ» 
річна фінансова 
звітність за 2021 рік. 
Продовжується 
робота над 
фінансовим планом 
АТ «НСТУ» на 2023 
рік  

2. Реалізація плану перетворення 
державного підприємства «Українська 
студія телевізійних фільмів 

сектор 
управління 
державним 

грудень видано наказ 
Держкомтеле-
радіо про 

завершення процесу 
створення суспільного 
мовлення 

Виконання триває. 
У першому півріччі 
2022 року 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

«Укртелефільм» в АТ 
«Укртелефільм», сто відсотків акцій 
якого належать державі, та 
приєднання його до АТ «НСТУ»

майном та 
корпоративними 
правами 
держави, 
юридичний 
відділ

приєднання АТ 
«Укртелефільм» 
до АТ «НСТУ» 

Держкомтелерадіо 
направлено звернення 
до генерального 
директора, голови 
комісії з 
перетворення ДП 
«УСТФ 
«Укртелефільм» 
Аврахова Т.Г. (лист 
від 01.02.2022           
№ 406/29/10) щодо 
вжиття 
результативних 
заходи із 
перетворення ДП 
«УСТФ 
«Укртелефільм» у АТ 
«Укртелефільм» та 
оновлення Плану 
перетворення

3. Забезпечення ефективного 
використання бюджетних коштів АТ 
«НСТУ» (врахування потреби в 
коштах під час складання бюджетної 
пропозиції та бюджетного запиту на 
2023 – 2025 роки, погодження 
внесення змін до планів використання 
бюджетних коштів) 

фінансово-
економічне 
управління, 
АТ «НСТУ»

квітень – 
травень, 
липень – 
серпень, 
протягом 

року

надано 
пропозиції 
МКІП до 
бюджетної 
пропозиції та 
бюджетного 
запиту на 2023 – 
2025 роки; 
погоджено 
внесення змін 

ефективне 
використання 
бюджетних коштів

Виконання триває. 
Листом від 07.02.2022 
№459/23/6-1 надано 
пропозиції МКІП 
щодо обсягів 
додаткових витрат, 
необхідних для 
досягнення цілей 
державної політики за 
бюджетними 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

до планів 
використання 
бюджетних 
коштів

програмами 
Держкомтелерадіо  
під час складання 
Бюджетної декларації 
на 2023-2025 роки. 
Складання бюджетної 
пропозиції на час дії 
воєнного стану 
призупинено. 
Забезпечено 
погодження 36 змін 
до планів 
використання 
бюджетних коштів 
АТ «НСТУ»

4. Координація і реалізація 
донорських проєктів міжнародної 
технічної допомоги для розвитку і 
підтримки АТ «НСТУ»

управління з 
питань 
телебачення і 
радіомовлення, 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
фінансово-
економічне 
управління, 
сектор 
бухгалтерського 
обліку

протягом 
року

зареєстровано/
пролонговано 
проєкт/ти МТД 
з розвитку і 
підтримки АТ 
«НСТУ»

підвищення якості 
творчо-технічної 
складової 
функціонування АТ 
«НСТУ»

Виконується. 
Здійснюється 
підготовка звіту для 
надання Кабінету 
Міністрів України 
щодо піврічного 
моніторингу проектів 
міжнародної 
технічної допомоги 
(термін до 
30.07.2022). 
Перереєстровано 
проект МТД 
«Медійна програма» 
(виконавець -  
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

Internews Network). 
Прийнято звіт щодо  
завершення Гранту – 
Японська грантова 
допомога за 
Програмою 
економічного та 
соціального розвитку 
України

5. Підготовка проєкту галузевої угоди 
у сфері телебачення і радіомовлення 
на 2022 - 2026 роки між Державним 
комітетом телебачення радіомовлення 
України та Профспілкою працівників 
культури України

фінансово-
економічне 
управління, ЦК 
профспілки 
працівників 
культури 
України

лютий підписано та 
зареєстровано в 
Мінекономіки 
галузеву угоду у 
сфері 
телебачення і 
радіомовлення 
на 2022 - 2026 
роки

встановлення 
соціальних гарантій 
для працівників сфери 
телебачення і 
радіомовлення

Роботу з підготовки 
галузевої угоди 
призупинено на час 
дії воєнного стану 
(відсутні пропозиції 
окремих 
представників 
робочої комісії АТ 
«НСТУ»)

6. Реалізація навчальних заходів, 
спрямованих на підвищення 
кваліфікації з профільних навчальних 
дисциплін у сфері ЗМІ працівників АТ 
«НСТУ» та регіональних філій АТ 
«НСТУ»

Укртелерадіо-
пресінститут  

протягом 
року

проведено не 
менше 5 
тренінгів, 
семінарів, 
курсів, 
підвищено 
кваліфікацію не 
менше 142 осіб

підвищення 
кваліфікації 
працівників АТ 
«НСТУ» та 
регіональних філій АТ 
«НСТУ»

Виконання триває. 
Підвищено 
кваліфікацію 
працівників АТ 
«НСТУ» та 
регіональних філій 
АТ «НСТУ» - 16 осіб. 
Проведено: 3 
тренінги (навчальна 
група)

2. Виготовлення та поширення інформації про переваги європейської та євроатлантичної інтеграції 



5

Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

1. Здійснення заходів з питань 
європейської інтеграції в 
інформаційній сфері

управління з 
питань 
телебачення і 
радіомовлення, 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
фінансово-
економічне 
управління, 
сектор 
консультацій з 
громадськістю 
та взаємодії зі 
ЗМІ

протягом 
року

виконано 
завдання на 
2022 рік з 
реалізації 
відповідного 
плану заходів 
щодо 
комунікації у 
сфері 
європейської 
інтеграції, 
подано МКІП 
звіти про 
виконання 
Плану заходів

підвищення рівня 
свідомої підтримки 
населенням України 
державної політики у 
сфері європейської 
інтеграції

Не виконано. 
Стратегію 
комунікації з питань 
європейської  
інтеграції України 
станом на 01.07.2022 
не затверджено

2. Виконання плану заходів з реалізації 
Стратегії комунікації з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 
період до 2025 року 

управління з 
питань 
телебачення і 
радіомовлення, 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
фінансово-
економічне 
управління, 
сектор 
консультацій з 
громадськістю 
та взаємодії зі 
ЗМІ

протягом 
року, 

щокварталь
но

виконано 
завдання на 
2022 рік з 
реалізації 
відповідного 
плану заходів на 
період до 2025 
року щодо 
комунікації у 
сфері 
євроатлантичної 
інтеграції,
подано МКІП 
звіти про 
виконання 

підвищення рівня 
поінформованості 
громадян з питань 
євроатлантичної 
інтеграції України

Не виконано. 
Станом на 01.07.2022 
план заходів на 2022 
рік з реалізації 
Стратегії комунікації 
з питань 
євроатлантичної 
інтеграції України на 
період до 2025 року 
не затверджено 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

Плану заходів
3. Організація та проведення 
навчальних заходів, спрямованих на 
підвищення кваліфікації працівників 
засобів масової інформації з питань 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції України та ролі мас-медіа у 
цих процесах 

Укртелерадіо-
пресінститут  
спільно з 
управлінням з 
питань 
телебачення і 
радіомовлення, 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції

протягом 
року

проведено не 
менше 3 
тренінгів, 
семінарів, 
курсів, 
підвищено 
кваліфікацію не 
менше 53 осіб

підвищення 
кваліфікації 
працівників засобів 
масової інформації

Виконання триває. 
У звітному періоді 
підвищено 
кваліфікацію 
працівників 
місцевих 
(регіональних) 
засобів масової 
інформації – 50 осіб

3. Підтримка розвитку ефективних та незалежних засобів масової інформації
1. Організація надання державної 
фінансової підтримки друкованим 
ЗМІ 

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки медіа, 
фінансово-
економічне 
управління

протягом 
року

видано накази 
Держкомтеле-
радіо про 
надання 
державної 
фінансової 
підтримки 
друкованим ЗМІ

створення сприятливих 
умов діяльності засобів 
масової інформації для 
дітей та юнацтва, для 
осіб з інвалідністю, 
спеціалізованих 
наукових видань, що 
видаються науковими 
установами та 
навчальними закладами 
не нижче третього рівня 
акредитації, засобів 
масової інформації, які 
цілеспрямовано 
сприяють розвитку мов 
та культур 
національних меншин 
України, а також 

У звітному періоді заяв 
від редакцій 
друкованих ЗМІ до 
Держкомтелерадіо не 
надходило. Кошти на 
фінансову підтримку 
друкованих ЗМІ  в 
повному обсязі 
спрямовано до 
резервного фонду 
державного бюджету 
на підставі постанови 
КМУ від 01.04.2022 
№ 401
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

періодичних видань 
літературно-
художнього напряму

2. Організаційне забезпечення роботи 
Комітету з премії імені Івана Франка у 
галузі інформаційної діяльності

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки 
медіа, 
фінансово-
економічне 
управління

серпень визначено 
переможців, 
вручено 
дипломи

заохочення авторів до 
написання нових 
оригінальних творів, 
що сприяють 
утвердженню 
історичної пам’яті 
народу, його 
національної 
свідомості та 
самобутності

У зв’язку із 
запровадженням 
воєнного стану 
конкурс не 
оголошувався

3. Організаційне забезпечення роботи 
Комітету з премії імені В’ячеслава 
Чорновола за кращу публіцистичну 
роботу в галузі журналістики

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки 
медіа, 
фінансово-
економічне 
управління

грудень визначено 
переможців, 
вручено 
дипломи

заохочення авторів до 
написання нових 
оригінальних 
публіцистичних 
творів, що сприяють 
утвердженню 
історичної пам’яті 
народу, його 
національної 
свідомості та 
самобутності

Виконання триває. 
Оголошення про 
прийом робіт на 
конкурс розміщено на 
веб-сайті 
Держкомтелерадіо 
13.06.2022

4. Складання (відмова у складанні) 
протоколів про адміністративні 
правопорушення, відповідальність за 
вчинення яких передбачена статтями 
2129 і 21211 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення на 

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки медіа

протягом 
року

сто відсотків 
скарг щодо 
порушення 
виборчого 
законодавства 
розглянуто та 

недопущення 
порушення прав 
суб’єктів виборчого 
процесу

У звітному періоді 
виборчий процес не 
відбувався
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

підставі звернення юридичних і 
фізичних осіб

прийнято 
відповідні 
рішення

5. Реалізація навчальних заходів, 
спрямованих на підвищення 
кваліфікації з профільних навчальних 
дисциплін у сфері ЗМІ

Укртелерадіо-
пресінститут  

протягом 
року

проведено не 
менше 9 
тренінгів, 
семінарів, 
курсів, 
підвищено 
кваліфікацію не 
менше 136 осіб

підвищення 
кваліфікації 
працівників місцевих 
(регіональних) засобів 
масової інформації

Виконання триває. 
Підвищено 
кваліфікацію 
працівників місцевих 
(регіональних) 
засобів масової 
інформації – 50 осіб; 
центральних органів 
виконавчої влади – 
111 осіб. 
Проведено: 5 
тренінгів (навчальні 
групи)

4. Соціальна підтримка видатних діячів інформаційної сфери, журналістів та їх сімей
1. Організаційне забезпечення роботи 
комісії з відбору кандидатів на 
здобуття державних стипендій 
видатним діячам інформаційної сфери

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки 
медіа, 
фінансово-
економічне 
управління

перший, 
четвертий 

квартал

подано МКІП 
проєкти Указів 
Президента 
України «Про 
призначення 
державних 
стипендій 
видатним 
діячам 
інформаційної 
сфери» для 
внесення на 
розгляд 

поліпшення 
матеріальних умов 
життя видатних діячів 
інформаційної сфери

У зв’язку із 
запровадженням 
воєнного стану 
діяльність комісії не 
здійснювалася
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

Кабінету 
Міністрів 
України

2. Організаційне забезпечення роботи 
з призначення стипендій Президента 
України дітям журналістів, які 
загинули (померли) у зв’язку з 
виконанням професійних обов’язків

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки 
медіа, 
фінансово-
економічне 
управління

протягом 
року

подано МКІП 
проєкт Указу 
Президента 
України «Про 
призначення 
стипендій 
Президента 
України дітям 
журналістів, які 
загинули 
(померли) у 
зв’язку з 
виконанням 
професійних 
обов’язків» для 
внесення на 
розгляд 
Кабінету 
Міністрів 
України

поліпшення 
матеріальних умов 
життя дітей 
журналістів, які 
загинули у зв’язку з 
виконанням 
професійних 
обов’язків

Виконання триває. 
Листом від 18.01.2022           
№ 229/23/12 проєкт 
надіслано МКІП для 
внесення на розгляд 
Уряду. МКІП внесено 
проєкт на розгляд 
Уряду. Проєкт 
схвалено Урядом та 
направлено на підпис 
Президента України

3. Організаційне забезпечення роботи 
міжвідомчої комісії з виплати 
грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) або поранення  (контузії, 
травми або каліцтва) журналіста під 
час виконання ним професійних 
обов’язків

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки 
медіа, 
фінансово-
економічне 

протягом 
року

видано наказ 
Держкомтеле-
радіо про 
виплату 
допомоги

забезпечення 
соціальної підтримки 
журналістів та їх сімей

У звітному періоді 
документи щодо 
виплати грошової 
допомоги до 
міжвідомчої комісії 
не надходили 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

управління

5. Реалізація заходів з формування медіаграмотності та протидії дезінформації
1. Організація та проведення 
навчальних заходів, спрямованих на 
підвищення кваліфікації працівників 
засобів масової інформації з питань 
медіаграмотності, комунікаційної 
компетентності 

Укртелерадіо-
пресінститут, 
інші 
структурні 
підрозділи

протягом 
року

проведено не 
менше 9 
тренінгів, 
семінарів, 
курсів, 
підвищено 
кваліфікацію не 
менше 230 осіб

підвищення 
кваліфікації 
працівників засобів 
масової інформації, 
надання 
інформаційно-
правової підтримки, 
здійснення 
взаємообміну 
досвідом

Виконання триває. 
Підвищено 
кваліфікацію 
працівників: місцевих 
(регіональних) ЗМІ – 
30 осіб; АТ «НСТУ» 
та регіональних філій 
– 26 осіб.
Проведено: 4 
тренінги (навчальні 
групи), семінари

2. Проведення тренінгів, семінарів з 
підвищення кваліфікації працівників 
управлінь інформаційної політики та 
комунікації зі ЗМІ і громадськістю та 
прес-служб центральних органів 
виконавчої влади з питань 
медіаграмотності, комунікаційної 
компетентності

Укртелерадіо-
пресінститут, 
сектор 
консультацій з 
громадськістю 
та взаємодії зі 
ЗМІ  

протягом 
року

проведено не 
менше 6 
тренінгів, 
семінарів, 
курсів, 
підвищено 
кваліфікацію не 
менше 122 осіб

підвищення 
кваліфікації 
працівників управлінь 
інформаційної 
політики та 
комунікації зі ЗМІ і 
громадськістю та 
прес-служб 
центральних органів 
виконавчої влади

Виконання триває. 
Підвищено 
кваліфікацію 
працівників 
управлінь 
інформаційної 
політики та 
комунікації зі ЗМІ і 
громадськістю та 
прес-служб 
центральних органів 
виконавчої влади - 
171 особа.
Проведено: 5 
тренінгів (навчальні 
групи), семінарів.
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

Забезпечується 
висвітлення заходів 
на офіційному веб-
сайті та в соціальних 
мережах 
Держкомтелерадіо

6. Недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту
1. Розроблення проекту Закону 
України «Про внесення змін до 
Закону України «Про видавничу 
справу» 

управління 
дозвільної 
процедури та 
контролю за 
розповсюджен-
ням видавничої 
продукції, 
юридичний 
відділ

другий 
квартал

подано МКІП 
проєкт Закону 
України «Про 
внесення змін 
до Закону 
України «Про 
видавничу 
справу» для 
внесення на 
розгляд 
Кабінету 
Міністрів 
України

удосконалення 
правового механізму 
обмеження доступу на 
український ринок 
видавничої продукції 
антиукраїнського 
змісту

Виконано. 19 червня 
2022 року Верховною 
Радою України за     
№ 2309 - IX прийнято 
Закон України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
встановлення 
обмежень на ввезення 
та розповсюдження 
видавничої продукції, 
що стосується 
держави-агресора, 
Республіки Білорусь, 
тимчасово окупованої 
території України», 
який 20.06.2022 
направлено на підпис 
Президенту України. 
Так, Законом внесено 
зміни, зокрема, до 
статті 281 Закону 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

України «Про 
видавничу справу»

2. Погодження із заінтересованими 
органами, реєстрація в Міністерстві 
юстиції наказу Держкомтелерадіо 
«Про внесення змін до деяких наказів 
Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України», яким 
передбачено внесення змін до 
Критеріїв оцінки видавничої 
продукції, що дозволена до 
розповсюдження на території 
України, Положення про Реєстр 
видавничої продукції держави-
агресора, дозволеної до ввезення та 
розповсюдження на території 
України, та Порядку накладення 
Державним комітетом телебачення і 
радіомовлення України 
адміністративно-господарських 
штрафів»

управління 
дозвільної 
процедури та 
контролю за 
розповсюджен-
ням видавничої 
продукції, 
юридичний 
відділ

протягом 
трьох 

місяців 
після 

прийняття 
Закону 

України 
«Про 

внесення 
змін до 
Закону 

України 
«Про 

видавничу 
справу»

зареєстровано 
Міністерством 
юстиції України 
наказ 
Держкомтеле-
радіо «Про 
внесення змін 
до деяких 
наказів 
Державного 
комітету 
телебачення і 
радіомовлення 
України»

удосконалення 
правового механізму 
реалізації Закону 
України «Про 
видавничу справу»

Виконання триває. 
19 червня 2022 року 
Верховною Радою 
України за № 2309 - 
IX прийнято Закон 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
встановлення 
обмежень на ввезення 
та розповсюдження 
видавничої продукції, 
що стосується 
держави-агресора, 
Республіки Білорусь, 
тимчасово окупованої 
території України», 
який 20.06.2022 
направлено на підпис 
Президенту України. 
Так, Законом внесено 
зміни, зокрема, до 
статті 281 Закону 
України «Про 
видавничу справу». 
Після підписання 
Президентом України 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

Закону та набрання 
ним чинності 
відповідні 
нормативно-правові 
акти, необхідні для 
його реалізації, 
будуть приведені у 
відповідність до 
Закону

3. Опрацювання заяв про видачу 
дозволів, внесення інформації до 
реєстру видавничої продукції 
держави-агресора, дозволеної до 
ввезення та розповсюдження на 
території України

управління 
дозвільної 
процедури та 
контролю за 
розповсюджен-
ням видавничої 
продукції

протягом 
року

сто відсотків 
іноземної 
видавничої 
продукції 
антиукраїнсько-
го змісту не 
допущено до 
розповсюдже-
ння на території 
України шляхом 
надання відмов 
у видачі 
дозволів на їх 
ввезення

відсутність на 
вітчизняному 
книжковому ринку 
іноземної видавничої 
продукції 
антиукраїнського 
змісту

Виконано. 
Розглянуто 1251 
заяву суб’єктів 
господарювання, 884 
з яких - в електронній 
формі. Видано 1013 
дозволів та надано 
238 відмов. Водночас, 
у зв’язку із введенням 
воєнного стану в 
Україні та на 
виконання наказу 
Держкомтелерадіо від 
06.03.2022 № 94 
видачу дозволів 
припинено, а 
інформацію про усі 
видані дозволи 
вилучено з Реєстру 
видавничої продукції 
держави-агресора, 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

дозволеної до 
ввезення та 
розповсюдження на 
території України

4. Вилучення з обігу видавничої 
продукції, що має походження або 
виготовлена та/або ввозиться з території 
держави-агресора, тимчасово 
окупованої території України та 
розповсюджується на території України 
без відповідного дозволу, та накладення 
на правопорушників адміністративно-
господарських штрафів на підставі 
звернень правоохоронних органів, 
юридичних та фізичних осіб

управління 
дозвільної 
процедури та 
контролю за 
розповсюджен-
ням видавничої 
продукції

протягом 
року

сто відсотків 
іноземної 
видавничої 
продукції 
антиукраїнсь-
кого змісту не 
допущено до 
розповсюдже-
ння на території 
України шляхом 
вилучення та 
накладення 
штрафів

відсутність на 
вітчизняному 
книжковому ринку 
іноземної видавничої 
продукції 
антиукраїнського 
змісту

Виконується. У 
зв’язку з відсутністю 
звернень 
правоохоронних 
органів, юридичних 
та фізичних осіб 
вилучення з обігу 
незаконно ввезеної 
продукції та 
накладення на 
правопорушників 
адміністративно-
господарських 
штрафів не 
проводилося.
Натомість, на 
постійній основі 
здійснюється 
моніторинг 
видавничої сфери 
держави-агресора, за 
результатами якого 
листом від 13.05.2022 
№ 772/23/11-3 надано 
МКІП пропозиції щодо 
застосування санкцій 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

до 8 видавництв 
держави-агресора, що 
відзначилися випуском 
антиукраїнських 
видань. Також на 
підставі згаданого 
моніторингу 
Держкомтелерадіо 
формує та 
оприлюднює на 
офіційному веб-сайті 
Перелік книжкових 
видань, зміст яких 
спрямований на 
ліквідацію 
незалежності України, 
пропаганду 
насильства, 
розпалювання 
міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, 
вчинення 
терористичних актів, 
посягання на права і 
свободи людини. У 
першому півріччі 2022 
року до Переліку 
внесено 17 видань

7. Забезпечення доступу кожного до інформації
1. Розгляд скарг громадян щодо управління з протягом сто відсотків захист права на У звітному періоді 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

порушень, на їх думку, органами 
виконавчої влади вимог Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації»

питань доступу 
до інформації та 
підтримки 
медіа, 
юридичний 
відділ

року скарг фізичних 
та юридичних 
осіб, об’єднань 
громадян без 
статусу 
юридичних осіб 
розглянуто та 
надано 
відповідні  
пропозиції

доступ до публічної 
інформації фізичних 
та юридичних осіб, 
об’єднань громадян 
без статусу 
юридичних осіб 

скарги громадян 
щодо порушень, на їх 
думку, органами 
виконавчої влади 
вимог Закону 
України «Про доступ 
до публічної 
інформації» не 
надходили

2. Надання роз’яснень щодо 
застосування окремих положень 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки медіа,
юридичний 
відділ

протягом 
року

сто відсотків 
звернень 
фізичних та 
юридичних осіб, 
об’єднань 
громадян без 
статусу 
юридичних осіб 
розглянуто та 
надано відповіді 
заявникам

підвищення 
обізнаності фізичних 
та юридичних осіб, 
об’єднань громадян 
без статусу 
юридичних осіб щодо 
реалізації їх права на 
доступ до публічної 
інформації

Виконується. У 
звітному періоді 
надано одне 
роз’яснення щодо 
застосування окремих 
положень Закону 
України «Про доступ 
до публічної 
інформації»

3. Надання відповідей на запити щодо 
отримання публічної інформації

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки медіа, 
інші структурні 
підрозділи

протягом 
року

сто відсотків 
запитів на 
публічну 
інформацію  
задоволено 

забезпечення 
відкритості у 
діяльності 
Держкомтелерадіо

Виконується. У 
звітному періоді 
надано 21 відповідь 
на запити щодо 
отримання публічної 
інформації

4. Забезпечення доступу громадян 
України до повної, об’єктивної, 
достовірної інформації про діяльність 
Держкомтелерадіо шляхом 

сектор 
консультацій з 
громадськістю 
та взаємодії зі 

протягом 
року

забезпечено 
повноту 
публікації 
наборів 

забезпечення 
відкритості у 
діяльності 
Держкомтелерадіо

Виконується. 
Станом на 23.02.2022 
відповідну 
інформацію 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

розміщення та регулярного оновлення 
наборів даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих 
даних, на офіційному веб-сайті 
Держкомтелерадіо та Єдиному 
державному веб-порталі відкритих 
даних

ЗМІ, інші 
структурні 
підрозділи

відкритих 
даних; 
дотримано 
визначених 
термінів 
періодичності 
оновлення 
наборів 
відкритих даних 
відповідно до 
наказу 
Держкомтеле-
радіо від 
13.08.2019 № 347

оприлюднено на 
порталі data.gov.ua із 
забезпеченням 
повноти публікації та 
дотриманням 
визначених термінів 
періодичності 
оновлення наборів 
даних (доступ до 
порталу відкритих 
даних було закрито 
на початку 
повномасштабного 
вторгнення Росії в 
Україну)

8. Участь у забезпеченні інформаційної складової впровадження гендерної політики
1. Виконання завдань національних 
програм, стратегій та планів заходів з 
питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

управління з 
питань 
телебачення і 
радіомовлення, 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
Укртелерадіо-
пресінститут, 
сектор 
консультацій з 
громадськістю 
та взаємодії зі 
ЗМІ

протягом 
року

виконано 
відповідні 
завдання та 
надано звітні 
матеріали 
Мінсоцполі-
тики, іншим 
відповідальним 
ЦОВВ

підвищення рівня 
обізнаності та 
розуміння 
громадськістю  суті 
гендерної рівності та 
основних напрямів 
державної політики у 
цій сфері

Виконується. Взято 
участь у підготовці 
проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
внесення змін до 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 
жовтня 2020 р.         
№ 1544-р» щодо 
Національного плану 
дій з виконання 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 
“Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року. Проведено 
один тренінг-семінар 
з підвищення рівня 
обізнаності та 
розуміння суті 
гендерної рівності та 
основних напрямів 
державної політики у 
цій сфері 
працівниками 
місцевих 
(регіональних) 
засобів масової 
інформації – 6 осіб; 
центральних органів 
виконавчої влади 
(ОВВ) – 13 осіб 

ІІ. ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАХИСТ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

1. Забезпечення належних умов діяльності суб’єктів видавничої справи
1. Ведення Державного реєстру 
видавців, виготовлювачів та 
розповсюджувачів видавничої 
продукції:

опрацювання заяв фізичних-осіб-
підприємців та юридичних осіб щодо 

управління з 
питань доступу 

протягом 
року

сто відсотків 
заяв розглянуто, 

забезпечення вільного 
доступу громадян до 

Виконується. У 
звітному періоді 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

внесення до Державного реєстру 
видавців, виготовлювачів і 
розповсюджувачів видавничої 
продукції відповідно до вимог Закону 
України «Про видавничу справу»;

до інформації та 
підтримки медіа

ухвалено 
відповідні 
рішення

адміністративної 
послуги з внесення 
суб’єкта 
господарювання до 
Державного реєстру 
видавців, 
виготовлювачів та 
розповсюджувачів 
видавничої продукції 
через центри надання 
адміністративних 
послуг

опрацьовано 67 заяв 
фізичних-осіб-
підприємців та 
юридичних осіб щодо 
внесення до 
Державного реєстру 
видавців, 
виготовлювачів і 
розповсюджувачів 
видавничої продукції

внесення суб’єктів видавничої 
справи до Державного реєстру 
видавців, виготовлювачів   і 
розповсюджувачів видавничої 
продукції на підставі Свідоцтва

управління з 
питань доступу 
до інформації та 
підтримки медіа

протягом 
року

сто відсотків 
відомостей про 
суб’єктів 
видавничої 
справи від 
загальної 
кількості 
виданих 
свідоцтв 
внесено до 
Державного 
реєстру

забезпечення 
належних умов 
діяльності суб’єктів 
видавничої справи та 
їх облік; забезпечення 
законних підстав 
діяльності суб’єктів 
видавничої справи

Виконується. У 
звітному періоді до 
Державного реєстру 
видавців, 
виготовлювачів і 
розповсюджувачів 
видавничої продукції 
внесено 58 суб’єктів 
видавничої справи

2. Видача довідок вітчизняним 
видавництвам та/або підприємствам 
розповсюдження книжкової 
продукції, які випускають та/або 
розповсюджують видавничу 
продукцію державною мовою не 
менш як 50 відсотків для укладення 

сектор 
видавничої 
справи

протягом 
року

сто відсотків 
відомостей від 
загальної 
кількості 
виданих довідок 
внесено до 
Реєстру 

документальне 
підтвердження права 
видавництв і 
підприємств 
книгорозповсюд-
ження, що 
забезпечують 

Виконується. Видано 
21 довідку про випуск 
та/або 
розповсюдження не 
менш як 50 відсотків 
книжкової продукції 
державною для 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

договорів оренди державного та 
комунального майна

одержувачів 
довідок про 
випуск та/або 
розповсюдженн
я не менше як 
50 відсотків 
книжкової 
продукції 
державною 
мовою

підготовку, випуск 
та/або 
розповсюдження не 
менш як 50 відсотків 
книжкової продукції 
державною мовою, на 
укладення договору 
оренди приміщень 
державної та 
комунальної власності 
без проведення 
конкурсу і 
переважного права на 
укладення такого 
договору

укладення договорів 
оренди державного та 
комунального майна 
без проведення 
аукціону, та 4 відмови 
у видачі довідки.
Внесено до Реєстру 
дані щодо одержувачів 
довідок про випуск 
та/або 
розповсюдження не 
менше як 50 відсотків 
книжкової продукції 
державною мовою

3. Розроблення проєкту національного 
стандарту «Інформація та 
документація. Видання. Вихідні 
відомості» (на заміну ДСТУ 
4861:2007. Інформація та 
документація. Видання. Вихідні 
відомості)

ДНУ 
«Книжкова 
палата України 
імені Івана 
Федорова»

протягом 
року

проєкт 
національного 
стандарту 
«Інформація та 
документація. 
Видання. 
Вихідні 
відомості» 
подано на 
затвердження 
ДП 
«Український 
науково-
дослідний і 
навчальний 
центр проблем 

узгоджено положення 
ДСТУ з 
законодавчими 
документами, до яких 
було внесено зміни

Виконання триває. 
Ведеться робота з 
опрацювання 
законодавчих 
документів на 
предмет внесення 
змін до національного 
стандарту
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

стандартизації, 
сертифікації та 
якості» 

4. Підготовка проєкту галузевої угоди 
у видавничо-поліграфічній сфері на 
2022-2026 роки між Державним 
комітетом телебачення і 
радіомовлення України та 
Профспілкою працівників культури 
України

фінансово-
економічне 
управління, ЦК 
профспілки 
працівників 
культури 
України

лютий підписано та 
зареєстровано в 
Мінекономіки 
галузеву угоду у 
видавничо-
поліграфічній 
сфері на 2022 - 
2026 роки

встановлення 
соціальних гарантій 
для працівників 
видавничо-
поліграфічної сфери

Виконання триває. 
Проєкт галузевої 
угоди знаходиться на 
розгляді та 
доопрацюванні 
(ведеться робота з 
уточнення окремих 
положень угоди)

2. Відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, 
які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи

1. Організаційне забезпечення роботи 
Комітету з присудження Премії 
Кабінету Міністрів України імені Лесі 
Українки за літературно-мистецькі 
твори для дітей та юнацтва

сектор 
видавничої 
справи, 
юридичний 
відділ, 
фінансово-
економічне 
управління

перший 
квартал

подано МКІП 
проєкт постанови 
«Про 
присудження 
Премії Кабінету 
Міністрів 
України імені 
Лесі Українки 
за літературно-
мистецькі твори 
для дітей та 
юнацтва» для 
внесення на 
розгляд 
Кабінету 
Міністрів 
України

сприяння створенню 
письменниками, 
художниками, 
творчими колективами 
театрів та кіностудій 
літературно-
мистецьких творів для 
дітей та юнацтва 
високої художньої та 
морально-виховної 
якості

Виконано. За 
результатами засідання 
29.12.2021 Комітетом з 
присудження Премії 
Кабінету Міністрів 
України імені Лесі 
Українки за 
літературно-мистецькі 
твори для дітей та 
юнацтва визначено 
переможців у чотирьох 
номінаціях за 2021 рік.  
Листом від 10.06.2022 
№ 913/23/12 МКІП 
надіслано для внесення 
на розгляд Уряду 
проект постанови 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

Кабінету Міністрів 
України «Про 
присудження премії 
Кабінету Міністрів 
України імені Лесі 
Українки за 
літературно-мистецькі 
твори для дітей та 
юнацтва» разом з 
необхідними 
матеріалами.
13.06.2022 оголошено 
про прийом робіт на 
здобуття премії 
Кабінету Міністрів 
України імені Лесі 
Українки за 
літературно-мистецькі 
твори для дітей та 
юнацтва за 2022 рік. 
Надіслано 
інформаційні листи 
місцевим органам 
влади, громадським 
організаціям і творчим 
спілкам тощо. 
Інформацію про 
прийом творів 
розміщено на 
офіційному веб-сайті  
Держкомтелерадіо 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

(http://comin.kmu.gov.u
a/control/uk/publish/artic
le?art_id=184143&cat_i
d=79823). Формується 
перелік номінантів на 
здобуття Премії

2. Організаційне забезпечення роботи 
Комітету з присудження Премії 
Кабінету Міністрів України імені 
Максима Рильського

сектор 
видавничої 
справи, 
юридичний 
відділ, 
фінансово-
економічне 
управління

перший 
квартал

подано МКІП 
проєкт 
розпорядження 
«Про 
присудження 
Премії Кабінету 
Міністрів 
України імені 
Максима 
Рильського» для 
внесення на 
розгляд 
Кабінету 
Міністрів 
України

заохочення 
перекладачів, 
письменників, поетів 
до творчого розвитку 
та самовдосконалення, 
сприяння престижу 
перекладу та 
пропагування кращих 
досягнень української 
літератури на 
міжнародному рівні

Виконано. 27.01.2022 
проведено засідання 
Комітету з 
присудження Премії 
Кабінету Міністрів 
України імені 
Максима Рильського, 
визначено переможців 
у двох номінаціях. 
Урядом прийнято 
розпорядження КМУ 
від 28.06.2022 № 533-р 
«Про присудження 
Премії Кабінету 
Міністрів України 
імені Максима 
Рильського». Видано 
наказ 
Держкомтелерадіо від 
06.07.2022 № 103 про 
виплату грошової 
частини Премії 
лауреатам. 
13.06.2022  оголошено 

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184143&cat_id=79823
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184143&cat_id=79823
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184143&cat_id=79823
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184143&cat_id=79823
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

про прийом робіт на 
здобуття премії 
Кабінету Міністрів 
України імені 
Максима Рильського 
за 2022 рік. Надіслано 
інформаційні листи 
місцевим органам 
влади, громадським 
організаціям і творчим 
спілкам тощо. 
Інформацію про 
прийом творів 
розміщено на 
офіційному веб-сайті  
Держкомтелерадіо 
(http://comin.kmu.gov.u
a/control/uk/publish/artic
le?art_id=184148&cat_i
d=79823). 
Опрацьовуються 
заявки на участь у 
конкурсі, формується 
перелік номінантів на 
здобуття Премії

3. Підготовка та видання Великої української енциклопедії
1. Наповнення контенту «Великої 
української енциклопедії» (друкована 
та портальна версії)

ДНУ «Енцикло-
педичне видав-
ництво»

протягом 
року

підготовлено 
том «Великої 
української 
енциклопедії»; 

пропагування 
національної ідеї, 
поширення інформації 
про Україну та 

Виконання триває. 
Безперервно 
відбувається 
наповнення контенту 

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184148&cat_id=79823
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184148&cat_id=79823
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184148&cat_id=79823
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=184148&cat_id=79823
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

здійснено 
науково-
інформаційне 
наповнення 
портальної 
версії «Великої 
української 
енциклопедії» 
(е-ВУЕ)

українців у 
локальному та 
глобальному вимірах

ВУЕ. Здійснюється 
опрацювання 
авторських та 
підготовка 
редакційних статей 
ВУЕ та е-ВУЕ (на 
літери Б-Я). Триває 
постійний моніторинг 
історіографічних 
джерел з метою 
долучення авторів і 
замовлення статей.
Актуалізовано 
сегмент 
мультимедійного 
порталу, присвячений 
подіям російсько-
української війни. 
Розроблено 
суголосний подіям 
дизайн головної 
сторінки е-ВУЕ 
(https://vue.gov.ua/), 
додано рухомий 
рядок зі щоденним 
оновленням подій, 
створено рубрики 
«Міста-Герої», «Герої 
України» тощо. 
Постійно 
здійснюється 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

модерування рубрики 
«Актуально. 
Пропозиції редакції» 
та «Простір знань», 
«Календар подій» 
тощо Здійснюється 
ілюстрування та 
озвучення статей е-
ВУЕ

2. Проведення Всеукраїнської 
наукової конференції «Традиції та 
інновації в світовій 
енциклопедистиці» 

ДНУ «Енцикло-
педичне видав-
ництво»

жовтень-
листопад 

підготовлено та 
видано збірник 
матеріалів 
конференції та 
монографії 
«Лабораторія 
енциклопе-
дистики: 
традиції та 
новації»

формування наукового 
напряму 
енциклопедистики; 
залучення спільноти 
до обговорення 
нагальних питань 
енциклопедистки, 
обмін досвідом

Виконання триває. 
Заплановано 
проведення 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Українська 
енциклопедистика як 
складник 
інформаційного 
спротиву» (жовтень, 
2022 р.) Сформовано 
та розповсюджено 
відповідний 
інформаційний лист

3. Виконання тематики наукових 
досліджень та науково-технічних 
розробок

ДНУ «Енцикло-
педичне видав-
ництво», сектор 
видавничої спра-
ви, фінансово-
економічне 
управління

протягом 
року

підготовлено 
тематичні 
реєстри гасел 
«Великої 
української 
енциклопедії» з 
наукових 

забезпечення наукової 
діяльності Державної 
наукової установи 
згідно з Законом 
України «Про наукову 
і науково-технічну 
діяльність»

Виконання триває. 
За результатами 
виконання відомчої 
теми підготовлено 
аналітичний звіт за 
етап І (січень - 
квітень 2022 року): 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

напрямів; 
аналітичні звіти 
подано 
Держкомтеле-
радіо

«Аналіз досвіду 
розробки 
енциклопедійних 
онлайнових ресурсів 
та існуючих 
функціональних 
можливостей е-ВУЕ» 
(звіт затверджено 
вченою радою ДНУ 
«Енциклопедичне 
видавництво» 
(протокол № 2 від 27 
квітня 2022 р.). 
Триває робота над 
виконанням етапу ІІ 
(травень - серпень 
2022 року): «Розробка 
засобів 
вдосконалення 
функціонального 
дизайну порталу та 
методів семантизації 
комплексного 
гіпертексту е-ВУЕ

4. Розроблення концепції 
функціонального дизайну та 
комплексного гіпертексту 
енциклопедичного порталу е-ВУЕ 

ДНУ «Енцикло-
педичне видав-
ництво»

протягом 
року

розроблено 
критерії 
структурування, 
науково-
інформаційного 
наповнення та 

підтримка стратегії 
цифрової 
трансформації 
України; формування 
електронного порталу 
як ефективної 

Виконання триває. 
Проаналізовано 
досвід розробки 
різноманітних 
онлайнових 
довідників та 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

форми подання 
матеріалів 
«Великої 
української 
енциклопедії» 
(ВУЕ) на 
порталі; 
розроблено 
онтологічну 
модель 
мультимедійних 
об`єктів, 
поданих в 
MediaWiki для 
вдосконалення 
семантичного 
пошуку та 
навігації у 
мультимедій-
ному сегменті 
порталу; 
аналітичні звіти 
подано 
Держкомтеле-
радіо 

взаємопов’язаної 
гіпертекстової 
системи; сприяння 
діджиталізації 
громадян в опануванні 
простору 
енциклопедистики

енциклопедій; 
розглянуто формальні 
моделі, на основі 
яких створюються 
розподілені 
інформаційні ресурси 
(ІР) зі складною 
структурою та 
гетерогенним 
контентом; 
проаналізовано 
практичні приклади 
створення таких ІР, 
ефективність 
функціонування, 
виразні здатності та 
зручність для 
задоволення 
інформаційних 
потреб користувачів. 
Створено відповідні 
семантичні 
властивості та 
шаблони, що 
використовуються 
для структурування 
комплексного 
гіпертексту

4. Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції 
Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

1. Забезпечення виконання тематики 
наукових досліджень та науково-
технічних розробок на 2022 рік:

тема 1. Розроблення і комплексний 
аналіз адміністративних даних 
випуску видань України у 2021 – 2022 
рр. та формування електронних 
довідково-інформаційних ресурсів.

тема 2. Розроблення баз даних 
поточної державної бібліографії 
України 2021 – 2022 рр. та 
ретроспективного фонду 1920-х, 1950-
х, 1960-х рр.

ДНУ «Книжкова 
палата України 
імені Івана 
Федорова», 
сектор 
видавничої 
справи, 
фінансово-
економічне 
управління

протягом 
року

звіти про 
наукову роботу 
за двома темами 
подано 
Держкомтелера
діо; видано 
монографію з 
серії 
«Документальна 
пам'ять 
України»: 
«Книга і 
періодика 
України в 
історичному 
контексті: 1965 
– 1991 рр.»

виконання в повному 
обсязі тем прикладних 
наукових досліджень 
ДНУ «Книжкова 
палата України імені 
Івана Федорова» 
згідно з Законом 
України «Про наукову 
і науково-технічну 
діяльність»

Виконання триває. 
Звіт (інформаційна 
записка) про 
виконання тематики 
наукових досліджень 
та науково-технічних 
розробок на 2022 рік 
за темами у першому 
півріччі 2022 року 
подано 
Держкомтелерадіо 
(лист від 01.07.2022 
№100/1); видано 
монографії М. І. 
Сенченка, О. М. 
Сенченко «Мас-
медіа, піар, як засоби 
маніпуляції» - Київ, 
2022 - 200 с. та Л. В. 
Дояр «Книга і 
періодика України в 
історичному 
контексті: 1965 - 
1991 рр.» - Київ, 2022 
- 224 с.

2. Проведення науково-практичних 
семінарів з питань впровадження 
Універсальної десяткової класифікації 
(УДК)

ДНУ «Книжкова 
палата України 
імені Івана 
Федорова»

протягом 
року

підвищено 
професійний 
кваліфікаційний 
рівень не менше 
210 працівників 

вдосконалено 
практику 
використання 
Універсальної 
десяткової 

Виконується. 
02.05.2022 проведено 
практичний семінар 
на тему «Особливості 
класифікації 
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

бібліотек класифікації у 
видавничій сфері та 
бібліотечній системі 
України

краєзнавчої 
літератури» для 
спеціалістів обласних 
бібліотек; 
03 - 04.05.2022 р.  
проведено навчання з 
УДК для 
бібліотечних фахівців 
аграрних закладів 
вищої освіти МОН 
України та науково-
дослідних установ 
НААН у рамках 
онлайн-курсів 
підвищення 
кваліфікації

3. Проведення науково-практичних 
семінарів з питань впровадження 
Міжнародної системи стандартної 
нумерації серіальних видань (ISSN)

ДНУ «Книжкова 
палата України 
імені Івана 
Федорова»

протягом 
року

підвищено 
професійний 
кваліфікаційний 
рівень не менше 
100 працівників 
редакцій 
друкованих і 
електронних 
ЗМІ щодо 
використання 
міжнародних 
стандартних 
номерів 
серіальних 

інтеграція 
вітчизняних 
періодичних та 
продовжуваних 
видань до світового 
інформаційного 
простору

Виконується. Надано 
42 консультації 
користувачам щодо 
використання 
міжнародних 
стандартних номерів 
серіальних видань 
(ISSN)
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Кроки Відповідальні
за виконання Строк Індикатор 

виконання
Очікувані 
результати Стан виконання

видань (ISSN)
4. Вжиття заходів до посадових осіб, 
фізичних осіб – підприємців, які не 
доставили або порушили строк 
доставляння обов’язкового 
безоплатного примірника документів 

ДНУ «Книжкова 
палата України 
імені Івана 
Федорова», 
сектор 
видавничої 
справи, 
юридичний 
відділ

протягом 
року

підготовлено 
листи-
попередження 
до посадових 
осіб, фізичних 
осіб – 
підприємців, які  
не доставили 
або порушили 
строк 
доставляння 
обов’язкового 
безоплатного 
примірника 
документів

забезпечення 
дотримання правових 
засад функціонування 
системи обов'язкового 
примірника документів 

Виконується. 
Підготовлено та 
направлено 37  
листів-попереджень 
до посадових осіб, 
фізичних осіб – 
підприємців, які не 
доставили або 
порушили строк 
доставляння 
обов’язкового 
безоплатного 
примірника 
документів

Керівник апарату Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ


