
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2546 

 

26.10.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 39 

 

Про затвердження розгорнутої структури  

Звіту Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення  

за 2011 рік 

 

З метою підготовки проекту Звіту Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення за 2011 рік, відповідно до статті 16 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення  і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Затвердити розгорнуту структуру Звіту Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення за 2011 рік (додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів підготувати матеріали до плану-

проспекту Звіту (передбачити основні тенденції розвитку телерадіопростору в 

2011 році, проблемні питання, що постали перед Національною радою, 

перспективи вирішення) та надати їх Робочій групі до 11.11.2011 для 

узагальнення.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В.Манжосова. 
 
 

Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

 26.10.2011 № 2546 

 

Структура 

Звіту Національної ради України з питань телебачення  

і радіомовлення за 2011 рік 

 

 

І. Загальні положення 

 Склад Національної ради 

 Завдання, функції та основні напрямки діяльності Національної ради  

ІІ. Підсумки ліцензування телерадіомовлення за 2011 рік 

 Ліцензування у 2011 році 

 Ліцензування ефірного мовлення 

 Ліцензування проводового мовлення  

 Ліцензування кабельного мовлення  

 Ліцензування супутникового мовлення 

 Ліцензування багатоканального мовлення  

 Ліцензування діяльності провайдерів програмної послуги  

 Державна реєстрація суб’єктів інформаційної діяльності України                            

у 2011 році  

 Стан розвитку каналів та мереж ефірного мовлення 

 Обсяги ліцензійного збору в 2011 році  

 Проблемні питання ліцензування телерадіомовлення 

ІІІ. Здійснення наглядових та регуляторних повноважень Національної ради 
 Організація моніторингу телерадіоорганізацій 

 Організація проведення перевірок телерадіоорганізацій 

 Дотримання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги 

ліцензійних умов та умов ліцензій 

 Дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки 

вітчизняного продукту в програмах (передачах) 

 Дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства про рекламу                 

і спонсорування 

ІV. Реалізація Плану розвитку національного телерадіоінформаційного 

простору України 

 Визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору 

завдання на 2011 рік та підсумки їх виконання 

 Внесені у 2011 році зміни до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

 Визначення засад і формування перспективного Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору  

 



V. Дотримання норм законодавства щодо участі іноземного капіталу 

в статутних фондах телерадіоорганізацій та вимог до їх установчих і 

статутних документів 

VІ. Засновники (власники) телерадіоорганізацій, оцінка стану конкуренції та 

рівня монополізації телерадіоінформаційного ринку 

VІІ. Додаткові матеріали до Звіту Національної ради  

VІІІ. Інформаційні додатки 

 
 

Заступник керівника апарату    /підпис/   А. Новицький 

 

Начальник управління 

правового забезпечення    /підпис/   М. Пушкаренко 

 

Начальник управління 

організаційного забезпечення   /підпис/   Т. Собчук 
 

 


