
Додаток  

до рішення Національної ради  

13.10.2010 № 1441 

 

Положення 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

„Про  Колегію експертів при Національній раді України  

з питань телебачення і радіомовлення” 

 

1. Колегія експертів при Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі Колегія експертів) є постійно діючим незалежним 

колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створений з метою 

врахування  думки експертів у процесі підготовки рішень та інших документів 

Національної ради. 

 

 2. У своїй діяльності  Колегія експертів керується чинним законодавством 

України, цим Положенням, своїми рішеннями. 

 

3. Основними завданнями Колегії експертів є: 

 сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в 

управлінні державними справами; 

 дослідження певних сегментів ринку телерадіоіндустрії, виявлення  

існуючих розбіжностей законодавчих норм, рецензування змістового 

наповнення  програм і передач; 

 проведення громадських обговорень із найрізноманітніших питань 

телерадіоінформаційної галузі; 

 надання експертних оцінок і  рекомендацій щодо підготовки рішень та 

інших документів Національної ради, що регулюють 

телерадіоінформаційну галузь; 

 забезпечення реалізації права на свободу слова та права на інформацію;  

 вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду в 

телерадіоінформаційній галузі; 

 надання рекомендацій щодо імплементації норм міжнародного права у 

сфері телерадіомовлення у вітчизняні законодавчі акти; 

 співпраця з Громадською радою при Національній раді. 

 

4. Основними принципами діяльності Колегії експертів є відкритість, 

колегіальність та рівноправність її членів. 

 

5. Основними напрямами діяльності Колегії експертів є: 

 

 проведення досліджень, консультацій, круглих столів щодо 

проблемних питань телерадіоінформаційного простору України; 

 надання рекомендацій та експертних висновків щодо ухвалення 

нормативно-правових рішень Національної ради;  
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 надання пропозицій щодо плану основних заходів Національної ради; 

 надання пропозицій щодо розробки Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору; 

 підготовка експертних висновків щодо дотримання міжнародних 

зобов’язань України у сфері інформаційних відносин. 

 

 6. Колегія експертів має право: 

 отримувати для експертної оцінки проекти нормативно-правових 

рішень  Національної ради; 

 залучати до своєї роботи спеціалістів Національної ради, органів влади, 

підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також 

окремих фахівців. 

 

7. До Колегії експертів можуть входити авторитетні фахівці у сфері 

телерадіомовлення, правознавці, колишні члени Національної ради, відомі 

журналісти, діячі культури, соціологи тощо. 

 

8. Склад Колегії експертів формується за пропозиціями членів Національної 

ради та в порядку самовисування і затверджується на засіданні Національної 

ради. 

Термін повноважень членів Колегії експертів – 1 рік. 

Склад Колегії експертів може дообиратися упродовж року. 

 

9. Члени Колегії експертів  мають право:  

 брати участь у підготовці та ухваленні експертних висновків, 

рекомендацій та рішень Колегії експертів;  

 вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Колегії 

експертів;  

 брати участь у вирішенні будь-яких питань щодо діяльності Колегії 

експертів. 

 

Член Колегії експертів не може виступати від її імені (робити будь-які 

заяви, надавати коментарі тощо), крім випадку наявності відповідного 

експертного висновку, рекомендації чи рішення Колегії експертів.  

 

Члени Колегії можуть мати своє індивідуальне бачення будь-яких  

обговорюваних Колегією експертів питань та публічно висловлювати свою 

думку з цього приводу. 

 

Члени Колегії експертів беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

 

10. Для координації та забезпечення діяльності Колегії експертів із її складу 

обирається голова. Колегія експертів за пропозиціями членів Колегії обирає 
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секретаря.  На голову і секретаря покладаються обов’язки з підготовки засідань, 

порядку денного, проектів експертних висновків, рекомендацій, рішень тощо.  

 Голова та секретар обираються на засіданні Колегії експертів. 

Функціональні обов’язки членів Колегії експертів визначаються колегіально та 

затверджуються письмово за підписом голови  і секретаря Колегії експертів. 

Форма роботи Колегії експертів визначається за пропозиціями членів 

Колегії.  Можуть проводитися зібрання Колегії експертів, що скликаються 

головою або проводяться за ініціативи одного чи кількох членів Колегії, 

можлива також індивідуальна робота та надання висновків членів Колегії 

експертів щодо окремих питань. 

Проекти  експертних висновків, рішень та інших документів Колегії 

експертів виносяться на розгляд через розсилання їх електронною поштою чи в 

інший обумовлений спосіб. 

Зібрання Колегії проводяться у приміщенні Національної ради.  

Експертні висновки, рекомендації, рішення Колегії експертів ухвалюються 

простою більшістю голосів від присутніх на зібранні членів Колегії та 

оформляються протоколом, який підписується головуючим та секретарем 

зібрання. 

Індивідуальні висновки надаються за підписом члена Колегії експертів. 

Експертні висновки, рішення Колегії експертів мають рекомендаційний 

характер. 

 

11. Повноваження члена Колегії експертів достроково припиняються рішенням 

Національної ради за відповідною заявою члена Колегії або у зв’язку з його 

неучастю в зібраннях та заходах Колегії експертів.  

 

12. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Національної ради. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


