
Додаток 

до рішення Національної ради  

09.11.2011 № 2630 

 

Структура 

звіту представників Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

 

1. Вступ 
 

- якісні зміни, які сталися в телерадіопросторі області (ліцензування 

ТРО; впровадження цифрового мовлення та ін.); 

- тенденції, проблеми. 
 

Обсяг – до 3-х сторінок. 

 

2. Оцінка стану дотримання телерадіоорганізаціями умов ліцензій та 

норм чинного законодавства 

 

- моніторинг програмного наповнення телерадіоорганізацій 

(статистика): 

- тематичні – дотримання законодавства про суспільну мораль; стан 

дитячого мовлення та ін., що передбачено Планом основних заходів 

Національної ради;  

- поточні (здійснення системного нагляду за діяльністю ТРО, в т. ч. щодо 

ТРО, які подали документи на ліцензування, та підготовка інформації на 

засідання Національної ради);  

- моніторинги, що передують плановим перевіркам ТРО; 

- контрольні моніторинги за результатами перевірок на засідання 

Національної ради;  

- на виконання рішень Національної ради;  

- щодо дотримання виборчого законодавства (якщо у звітний період 

проходила виборча кампанія); 

- моніторинги у Дні трауру (скорботи, жалоби);  

- на виконання окремих доручень керівництва Національної ради; 

 

- аналіз результатів моніторингів за основними показниками:  

- частка вітчизняного продукту в програмах (передачах); 

- використання української мови; 

- рекламна діяльність і спонсорство; 

- дотримання ліцензійних умов; 

- стан дитячого мовлення; 

- дотримання норм законодавства, що регламентує сферу суспільної 

моралі; 
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- дотримання визначеного законодавством порядку мовлення під час 

проведення виборчих кампаній та референдумів (якщо такі були). 

 

Обсяг – 10-12 сторінок. 

 

3. Статистика та заходи реагування щодо надісланих до Національної 

ради подань про факти порушень законодавства у галузі 

телерадіомовлення та повідомлень ліцензіатам про порушення ними 

законодавства, ліцензійних умов (за типовою таблицею)  

 

4. Підсумок 

 

Організаційна складова діяльності представника Національної ради: 

- наради з керівниками ТРО; 

- наради тематичного спрямування (участь та організація); 

- співпраця з органами місцевої влади; 

- інші заходи. 

 

Обсяг – до 2-х сторінок. 

 

 
Начальник управління координації роботи  

представників та секретаріатів представників   /підпис/  О. Ракіна 
 

 


