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Проект 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про офіційний моніторинг телерадіопрограм  

 

1. Офіційний моніторинг телерадіопрограм (далі – моніторинг) – 

комплекс заходів, спрямованих на фіксацію та аналіз мовлення або 

програмної послуги, який здійснюється шляхом запису, перегляду 

(прослуховування) теле- (радіо-) програм, що розповсюджуються 

ліцензіатом. 

Об’єктом моніторингу є телерадіопрограми, які транслюються 

(ретранслюються) на території України та програми, які надаються у складі 

програмної послуги. 

Метою моніторингу є одержання об’єктивної інформації для оцінки  

дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов та чинного 

законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення. 

Офіційний моніторинг телерадіопрограм проводиться відділом 

моніторингу контрольно-аналітичного управління Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, представниками Національної 

ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

та/або працівниками секретаріатів представників Національної ради.  

Моніторинг проводиться на постійній основі.  

2. Залежно від мети проведення розрізняють такі форми моніторингу: 

комплексний – проводиться для дослідження всіх або більшості 

параметрів мовлення протягом обсягу часу, визначеного ліцензією на 

мовлення, чи надання програмної послуги ліцензіатом; 

тематичний – проводиться для дослідження певних аспектів 

телерадіопрограми або програмної послуги; 

вибірковий – проводиться для дослідження параметрів мовлення 

ліцензіата у визначені проміжки ефірного часу.  

3.  Моніторинг телерадіопрограм здійснюється у такому порядку: 

запис та збереження телерадіопрограм терміном до 30 діб 

спеціалізованим обладнанням комплексу приймання, запису і зберігання 

телерадіопрограм; 

підготовка оператором моніторингу звіту про переглянуті (прослухані) 

матеріали відеоаудіоархіву за допомогою комп’ютерної програми 

відтворення медіафайлів; 

аналіз отриманих результатів та підготовка акта моніторингу чи іншої 

службової інформації; 

у разі необхідності  забезпечується довготривала архівація 

телерадіопрограм. 
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4. Моніторинг мовлення у багатоканальних мережах та провайдерів 

програмної послуги здійснюється через встановлення  переліку програм, що 

надаються у складі програмної послуги, їх черговості, порядку формування 

пакетів програмної послуги та порядку розповсюдження, визначеного 

ліцензію Національної ради.  

5. Технічними особливостями моніторингу Національної ради є: 

запис телевізійного ефіру супроводжується нанесенням спеціального 

тайм-коду, який складається з логотипа Національної ради «RADA», року, 

дати та часу трансляції, а запис радіоефіру супроводжується нанесенням 

звукового тайм-коду (DTFM) на початку кожного електронного файлу. 

Нанесення тайм-кодів відбувається в автоматичному режимі, що 

унеможливлює втручання у процес запису чи внесення змін до вже 

існуючого запису;  

точність вимірювання системи моніторингу для визначення часу 

мовлення та тривалості телерадіопрограм гарантується свідоцтвом про 

державну метрологічну атестацію.  

6. Для технічного забезпечення моніторингу створюються: 

моніторинговий центр Національної ради, який забезпечується 

технічними засобами та програмним забезпеченням для прийому, запису та 

зберігання телерадіопрограм різних технологічних форм розповсюдження 

(ефірне, супутникове, кабельне, багатоканальне); 

регіональні моніторингові центри (стаціонарні та мобільні), які 

забезпечують проведення моніторингів представниками Національної ради.  

7. Результати моніторингу відображаються у документах зі службовою 

інформацією або в акті моніторингу, форма якого затверджується рішенням 

Національної ради (можливо в цьому положенні затвердити форму). 

8. В акті моніторингу телерадіоорганізації обов’язково фіксуються 

наступні фактичні показники мовлення та узагальнені показники мовлення 

відповідно до чинної ліцензії на мовлення: 

назва телерадіоорганізації; 

технічні параметри мовлення (частота, супутниковий ретранслятор); 

дата здійснення моніторингу; 

час фіксації початку програм та передач; 

назва програм та передач; 

жанр програм та передач; 

мова програм та передач; 

програми (передачі) власного виробництва; 

вітчизняний продукт; 

хронометраж програм і передач. 

9. В акті моніторингу провайдера програмної послуги обов’язково 

зазначається: 

назва провайдера програмної послуги; 

місце проведення моніторингу (адреса); 

дата та час моніторингу; 
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перелік програм у складі програмної послуги, зафіксованих у 

послідовності авто пошуку з зазначенням програм, які входять до 

універсальної програмної послуги; 

технологія (аналогова чи цифрова); 

ресурс багатоканальної мережі; 

загальна кількість програм для ретрансляції, в тому числі, кількість 

програм, які ретранслюються без дозволу Національної ради та кількість 

програм, що передбачені, але фактично не транслюються. 

10. Виявлені під час моніторингу ознаки порушення ліцензіатом 

чинного законодавства України та/або умов ліцензій фіксуються в акті 

моніторингу та є підставою для внесення на розгляд Національною радою 

питання про призначення перевірки. 

11. У випадку використання результатів моніторингу під час проведення 

перевірки діяльності ліцензіатів Національної ради, акт моніторингу  

долучається до акта перевірки і є невід’ємною частиною останнього. 

12. Інформація, одержана під час моніторингу в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі, використовується для: 

повідомлення ліцензіатів про порушення ними законодавства та/або 

ліцензійних умов і умов ліцензій; 

підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів про стан 

телерадіомовлення в Україні та підготовки рішень Національної ради; 

інформування Національної ради про факти порушень законодавства у 

галузі телерадіомовлення; 

проведення перевірок ліцензіатів Національної ради.  

13. Строк зберігання актів моніторингу та службових документів з 

інформацією про результати моніторингу – ДМП.  

 

 
Заступник начальника  

контрольно-аналітичного управління    /підпис/      О. Кривша 

 

 


