
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2279 

 

21.09.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 32 

 

Про підсумки за рік діяльності Громадської ради 

при Національній раді України  

з питань телебачення і радіомовлення 

 

 

Розглянувши інформацію Громадської ради при Національній раді за 

підсумками діяльності упродовж року, Національна рада  

 

вирішила: 

1. Констатувати, що нинішній склад Громадської ради при Національній 

раді України з питань телебачення і радіомовлення, затверджений рішенням 

Національної ради № 1341 від 22.09.2010, упродовж року проводив роботу 

відповідно до своїх повноважень та затвердженого Плану (інформація 

додається).  

2. Подовжити повноваження Громадської ради при Національній раді 

України з питань телебачення і радіомовлення. 

3. Виконання цього рішення покласти на відділ зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськими організаціями.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Л. Мудрак. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Національної ради 

21.09.2011 № 2279 

 

Інформаційна довідка 

про діяльність Громадської ради при Національній раді України 

з питань телебачення і радіомовлення 

 

За каденцію діяльності Громадської ради протягом 2010-2011 рр. 

проведено 11 засідань, на яких було ухвалено 22 рішення. Також було 

проведено три круглі столи з питань дотримання авторського права, захисту 

прав людей з вадами слуху та з проблематики дитячого мовлення: 

 „Сплати роялті з боку телерадіомовників на користь авторів незалежно 

від передачі виключних прав на твір” – 16 грудня 2010 року 

 „Забезпечення прав людей з вадами слуху в українському телепросторі” – 

28 січня 2011 року 

 „Чи все найкраще дітям?” – 1 червня 2011 року 

Окрім цього представники Громадської ради беруть активну участь у 

заходах, пов'язаних з проблематикою телерадіомовлення в Україні, у т.ч. 

конференції ОБСЄ на тему „Співрегулювання у сфері електронних ЗМІ в 

умовах переходу до цифрового мовлення” та міжнародній конференції 

„Медіавласність українських ЗМІ в офшорних зонах: проблеми та шляхи 

вирішення”.  

На засіданні Громадської ради 19 вересня 2011 року членами Громадської 

ради спільно з присутніми членами Національної ради було обговорено 

результати діяльності Громадської ради за 2010-2011 рр.  

Для поліпшення взаємодії Громадської ради з Національною радою 

пропонуємо: 

1) протягом двох тижнів після отримання рішення Громадської ради Прес-

службою Національної ради письмово повідомити членів Громадської ради про 

можливість та хід виконання рішення Громадської ради; 

2) запровадити процедуру подання конкретних пропозицій щодо рішень 

Громадської ради на чергову погоджувальну нараду Національної ради, що 

відбувається після засідання Громадської ради; 

3) підвищити ефективність реагування Національної ради на проблематику 

рішень ГР. 

 

 


