
Додаток 

до рішення Національної ради  

12.06.2013 № 1204  

 

ПЛАН 

основних заходів Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення на ІІ півріччя 2013 року                                                                                                                                                                                                         

№ Заходи 
Строки 

проведення 

 

Відповідальний 

за виконання 

 

Виконавець 

 

 

Відмітка про виконання 

 

1 

 

Засідання Національної ради 

 

1.1 Підготовка та проведення засідань Національної ради щосереди В.Манжосов 

Відповідальний 

секретар 

В. Пащук 

Т. Собчук 

 

 

 

2 

 

З питань нормативного забезпечення 

 

2.1 Підготовка пропозицій щодо  вдосконалення чинного 

законодавства у сфері телерадіомовлення 

за потребою 

 

В. Манжосов 

    

О. Шосталь 

   

 

 

2.2 Аналіз нормативних документів Національної ради та 

підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність 

до чинного законодавства 

за потребою 

 

Л. Мудрак 

 

О. Шосталь 

О. Корж 

 

2.3 Аналіз судових справ щодо оскарження 

телерадіоорганізаціями рішень Національної ради 

постійно В. Манжосов В. Пащук 

О. Шосталь 

О. Кондратенко 

 

 

3 

 

 

З питань технічного та частотного забезпечення 

 

3.1 Аналіз стану використання каналів мовлення, підготовка 

пропозицій щодо проведення конкурсів на мовлення 

 

липень - 

грудень 

В. Манжосов Т. Мироненко  

 

 

3.2 Підготовка замовлень Національної ради до УДЦР про 

розробку висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб 

телерадіомовлення 

липень - 

грудень 

Є. Баранов Т. Мироненко  

 

 



 

 

2 

3.3 Організація та контроль виконання бюджетної програми: 

«Замовлення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб 

телерадіомовлення» 

постійно Є. Баранов Т. Мироненко  

Є.Шишко 

 

3.4 Участь у забезпеченні впровадження наземного ефірного 

цифрового мовлення 

постійно Є. Баранов 

 

Т. Мироненко  

Д.Кардаш 

 

3.5 Підготовка подань Національної ради до УДЦР стосовно 

надання висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення та дозволів на 

експлуатацію РЕЗ 

постійно Л. Мудрак 

Є. Баранов 

Т. Мироненко  

Д.Кардаш 

 

3.6 Нагляд за дотриманням ТРО та провайдерами програмної 

послуги стандартів і норм технічної якості 

телерадіопрограм 

постійно Є. Баранов Т. Мироненко  

Д.Кардаш 

 

 

3.7 Участь у заходах, присвячених підготовці до Всесвітньої 

конференції радіозв’язку 2015 року Міжнародного союзу 

електрозв’язку 

постійно Є. Баранов Т. Мироненко  

Д.Кардаш 

Є.Шишко 

 

3.8 Підготовка документів для організації бюджетної програми 

стосовно замовлення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб 

телерадіомовлення та реалізації Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору України, 

впровадження нових технологій і проведення досліджень 

щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей 

телерадіомовлення 

 

за дорученням 

Національної 

ради 

Є. Баранов Т. Мироненко  

Є.Шишко 

 

 

 

4 

 

 

З  економічних  питань 

4.1 Складання по затверджених бухгалтерських та 

статистичних формах звітів за І півріччя  та за 9 місяців  
2013 року та подання їх до Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби України, Податкової 

інспекції, Пенсійного фонду України, Фонду соціального 

страхування з ТВП, Фонду Чорнобиля, Міського 

статистичного управління, Рахункової палати України 

 

липень, 

жовтень 

(відповідно до 

затверджених 

строків) 

В. Манжосов Т. Стороженко 

К. Крук 
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4.2 Формування, перевірка та надання до Пенсійного фонду 

України за 2013 рік відомостей по персоніфікованому 

обліку застрахованих осіб на електронних та паперових 

носіях 

відповідно до 

затверджених 

строків 

В. Манжосов Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.3 Подання Міністерству фінансів України інформації щодо 

обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного 

бюджету України 

щоквартально В. Манжосов Т. Стороженко 

М. Торяник 

 

4.4 Розробка бюджетної пропозиції на 2014 рік відповідно до 

граничних обсягів видатків, затверджених Міністерством 

фінансів України на потреби Національної ради для 

забезпечення виконання всіх покладених на неї функцій і 

завдань за окремими бюджетними програмами 

липень-серпень   

 

В. Манжосов Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

4.5 Проведення аналізу виконання кошторису доходів і 

видатків з метою недопущення перевитрат по статтям 

економічної класифікації 

липень-

вересень  

 

В. Манжосов Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

 

5 

 

 

З питань контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради 

 

5.1 Здійснення цільових моніторингів мовлення 

загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет 

виконання Закону України «Про захист суспільної моралі» 

липень О. Головатенко О. Левчук  

5.2 Аналіз виконання загальнонаціональними 

телерадіоорганізаціями рішень Національної ради, 

спрямованих на захист суспільної моралі, а також 

використання позначок класифікації відеопродукції, яка 

поширюється ТРО 

липень О. Головатенко О. Левчук  

5.3 Підготовка та затвердження плану перевірок 

телерадіоорганізацій України на ІV квартал 2013 року 

серпень О. Головатенко О. Левчук  

5.4 Здійснення цільового моніторингу загальнонаціональних 

телеканалів на предмет встановлення частки 

демонстрування національних фільмів відповідно до вимог 

ст. 22 Закону України «Про кінематографію» 

серпень О. Головатенко О. Левчук  

5.5 Здійснення тематичних моніторингів щодо трансляції 

загальнонаціональними телекомпаніями передач, 

розрахованих на дитячу аудиторію 

вересень О. Головатенко О. Левчук  
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5.6 Здійснення цільового моніторингу загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог 

Закону України «Про рекламу» 

 

жовтень О. Головатенко О. Левчук  

5.7 Підготовка та затвердження плану перевірок 

телерадіоорганізацій України на І квартал 2014 року 

листопад О. Головатенко О. Левчук  

5.8 Здійснення цільових моніторингів мовлення 

телерадіоорганізацій на предмет виконання   ч. 1 ст. 9 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

якою передбачено, що у загальному обсязі мовлення 

кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має 

становити національний аудіовізуальний продукт або 

музичні твори українських авторів чи виконавців 

 

листопад О. Головатенко О. Левчук  

5.9 Здійснення цільового моніторингу діяльності регіональних 

та місцевих телерадіоорганізацій на предмет виконання 

Закону України «Про захист суспільної моралі» 

 

жовтень О. Головатенко С. Савельєв  

5.10 Здійснення цільового моніторингу діяльності регіональних 

та місцевих телерадіоорганізацій щодо трансляції 

відповідно до умов ліцензій передач, розрахованих на 

дитячу аудиторію 

листопад О. Головатенко С. Савельєв  

5.11 Нарада представників Національної ради у м. Києві з 

питань підготовки щорічних звітів 

листопад - 

грудень 

В. Манжосов В. Пащук 

С. Савельєв 

 

6 

 

З питань ліцензійного забезпечення 

 

6.1 Підготовка пропозицій для оголошення конкурсу на 

отримання ліцензій з використанням вільних каналів  (57 

конкурс), прийом конкурсних заяв та підготовка проектів 

рішень про визначення переможців конкурсу на засідання 

Національної ради 

протягом 

півріччя 

В. Манжосов 

Л. Мудрак  
 

Л. Запорожець 

 

 

6.2 Підготовка  відомостей з Державного реєстру ТРО України 

відповідно до п.14 ст. 38 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» 

 липень-

грудень 

Л. Мудрак  Л. Запорожець 
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6.3 Надання інформації про виконання показників по паспорту 

бюджетної програми 6441010 «Керівництво та управління 

здійсненням контролю у сфері телебачення і 

радіомовлення» 

щоквартально В. Манжосов Л. Запорожець 

 

 

6.4 Підготовка  пропозицій щодо внесення змін  до Положення 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги  

протягом 

півріччя 

М. Фартушний  
 

  

7 

 

З питань міжнародної діяльності 

 

7.1 Співробітництво з Радою Європи в напрямку реалізації 

програм, передбачених Планом дій Ради Європи щодо 

України на 2011-2014 рр. 

липень-грудень  Л. Мудрак Л.Василенко  

7.2 Проведення в м. Києві щорічного Форуму регуляторних 

органів з питань телерадіомовлення країн 

Причорноморського регіону 

5 - 6 вересня  Л. Мудрак Л.Василенко  

7.3 Участь у черговому 38-му засіданні Європейської 

платформи регуляторних органів, м. Вільнюс, Литва 

2 – 4 жовтня  Л. Мудрак Л.Василенко 

 

 

7.4 Участь у Четвертому засіданні Керівного комітету Ради 

Європи з питань ЗМІ і нових комунікаційних послуг,              

м. Страсбург, Франція 

грудень  Л. Мудрак Л.Василенко  

7.5 Реалізація спільного з Координатором проектів ОБСЄ в 

Україні проекту у сфері аудіовізуальних медіа 

жовтень-

грудень  

Л. Мудрак Л.Василенко  

8 

 

Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради 

 

  

8.1 Матеріально-технічне забезпечення та технічний супровід 

систем моніторингу 

протягом 

півріччя 

В.Манжосов Т.Тарасенко 

О.Кравчук 

 

8.2 Усунення порушень вимог законодавства у сферах 

пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту 

протягом 

півріччя 

В.Манжосов Т.Тарасенко 

О.Кравчук 

 

8.3 Утримання адміністративного будинку та прибудинкової 

території 

протягом 

півріччя 

В.Манжосов Т.Тарасенко 

Л.Корпанець 

 

8.4 Утримання та належна експлуатація  електросистеми 

адміністративного будинку 

 

протягом 

півріччя 

В.Манжосов Т.Тарасенко 

C. Мамука 

 



 

 

6 

8.5 

 

Здійснення аналізу виконання структурними підрозділами 

апарату рішень Національної ради та протокольних 

доручень даних Головою та членами   Національної ради на 

засіданнях Національної ради за І півріччя 2013 року 

липень В. Манжосов 

 

Т.Собчук 

Т.Коваль 

 

8.6 

 

Здійснення аналізу стану виконавської дисципліни у 

структурних підрозділах апарату Національної ради за  І 

півріччя 2013 року, підготовка довідки 

липень В.Манжосов  

В.Пащук 

Т.Собчук  

Г.Куксова  

 

8.7 Організувати консультативно-учбові семінари з особами 

відповідальними за ведення діловодства у структурних 

підрозділах апарату Національної ради щодо 

вдосконалення діловодства в апараті Національної ради 

щомісяця 

(за потребою) 

В.Пащук  Т.Собчук 

Г.Куксова  

 

8.8 Здійснення організаційних заходів щодо проведення 

експертною комісією Національної ради експертизи 

цінності архівних документів, що зберігаються у 

Національній раді  

вересень-

листопад 

Л.Мудрак  

В.Пащук 

 

Т.Собчук  

Г.Куксова  

 

8.9 Опрацювання проекту зведеної номенклатури справ 

Національної ради на 2013 рік відповідно до пропозицій 

керівників структурних підрозділів, підготовка пропозицій 

листопад-

грудень 

В.Манжосов 

Л.Мудрак 

Т.Собчук  

Г.Куксова  

 

8.10 Аналіз та підготовка інформації про обсяг документообігу 

Національної ради за 2013 рік 

листопад-

грудень 

В.Манжосов 

В.Пащук 

Т.Собчук  

Г.Куксова 

 

8.11 Приведення нормативних актів Національної ради у 

відповідність із новим законом «Про державну службу» 

листопад-

грудень 

В. Манжосов 

 

Н. Вусик  

8.12 Проведення щотижневих брифінгів за підсумками засідань 

Національної ради 

щосереди В. Манжосов 

Л. Мудрак 

О. Ракіна 

Т. Кравченко 

 

8.13 Сприяння діяльності системних засідань Громадської ради 

при Національній раді  

за графіком 

проведення 

засідань 

Громадської 

ради 

Л. Мудрак О. Ракіна 

Т. Кравченко 

 

8.14 Підготовка та проведення Міжнародного дитячого, 

молодіжного фестивалю «Кришталеві джерела»  

серпень В. Манжосов О. Ракіна  

Т. Кравченко 

 

8.15 Сприяння проведенню засідань Міжвідомчої робочої групи 

з розробки та впровадження національної системи 

позначок для захисту дітей від інформації, що може  

шкодити  їхньому здоров’ю і розвитку 

за окремим 

графіком 

Л. Мудрак 

І. Опілат 

О. Ракіна  

Т. Кравченко 

Л. Василенко 

Т.Тарасенко 
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8.16 Забезпечення функціонування та підтримка у 

працездатному стані апаратної та програмної складових 

інформаційно-телекомунікаційної системи Національної 

ради 

протягом 

півріччя 

В.Манжосов О. Ракіна 

О.Карамушка 

 

8.17 Модернізація структури локальної мережі – введення в 

експлуатацію програмного міжмережевого екрану та 

проксі-серверу 

протягом 

півріччя 

В.Манжосов О. Ракіна 

О.Карамушка 

 

8.18 Аналіз надходжень інформаційних запитів на отримання 

публічної інформації за І півріччя 2013 року та реагування 

на них  

липень В.Манжосов О. Ракіна 

Л. Живолуп 

 

8.19 Затвердження звіту про роботу зі зверненнями  громадян за 

І півріччя 2013 року 

липень В. Манжосов О. Ракіна  

Л. Живолуп 

 

8.20 Організаційні заходи щодо проведення ХІІІ  Національної 

премії „Телетріумф”  

за окремим 

графіком 

В. Манжосов 

 

В. Пащук 

О. Ракіна 

Т. Кравченко 

 

8.21 Підготовка пропозицій до нової редакції Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору 

За дорученням 

Національної 

ради 

В.Манжосов  

М.Фартушний  
 

В. Пащук 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

8.22 Підготовка матеріалів до звіту про діяльність  Національної 

ради за 2013 рік 

листопад-

грудень 

В. Манжосов  В. Пащук 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

 

 

Керівник апарату         /підпис/   В. Пащук 


