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Інформаційно-аналітична довідка 

за підсумками роботи зі зверненнями громадян 

за 2014 рік 

 

           З метою окреслення актуальних проблем глядацької та слухацької 

аудиторії, а також визначення основних тенденцій, що лежать на перетині 

суспільного життя та телерадіоінформаційної галузі, письмові звернення, які 

надійшли на адресу регуляторного органу упродовж 2014 року, проаналізовано 

за кількісними показниками та змістовною спрямованістю. 

Усього за період з 1 січня по 31 грудня 2014 року до Національної ради 

надійшло 729 письмових звернень, що майже на третину перевищує 

відповідний минулорічний показник. З них 64 – запити на отримання публічної 

інформації. 

 

У розрізі регіонів статистичні дані розподіляються так: 

 

№ Регіон Кількість звернень 

1 АР Крим 14 

2 Вінницька область 15 

3 Волинська область 6 

4 Дніпропетровська область 47 

5 Донецька область 81 

6 Житомирська область 11 

7 Закарпатська область 4 

8 Запорізька область 23 

9 Івано-Франківська область 12 

10 м. Київ/Київська область  181/28 

11 Кіровоградська область 8 

12 Луганська область 61 

13 Львівська область 25 

14 Миколаївська область 29 

15 Одеська область              38 

16 Полтавська область 6 

17 Рівненська область 3 

18 Сумська область 17 

19 Тернопільська область 8 

20 Харківська область 55 

21 Херсонська область 13 

22 Хмельницька область 9 

23 Черкаська область 21 
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24 Чернівецька область 4 

25 Чернігівська область 7 

26 м. Севастополь                1 

 Іноземні держави 2 

 

Крім того, до Національної ради для подальшого розгляду було 

переадресовано 469 листів, із них найбільше переслано Державним комітетом 

телебачення і радіомовлення України – 381 (як правило, це звернення, що 

надійшли з урядової гарячої лінії в телефонному режимі).     

Також низку листів було переадресовано: Адміністрацією Президента 

України – 10; Верховною Радою України – 10; Кабінетом Міністрів України – 

12; Генеральною прокуратурою України – 8; Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації – 17; 

Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної 

моралі – 3, а також іншими державними закладами, судовими органами, 

телерадіоорганізаціями, редакціями друкованих ЗМІ. 

 

Серед дописувачів та тих, хто звертався з питаннями по телефону, – 

насамперед, пенсіонери, інваліди (близько 25% від загальної кількості), 

представники громадських та релігійних організацій. 

 

 Слід зазначити, що з урахуванням резонансних подій суспільного 

значення у вказаний період спостерігалося особливе посилення уваги 

громадськості до відображення цих подій в засобах масової інформації.                 

Це  позначилося не лише на кількості звернень до регуляторного органу               

у сфері телерадіомовлення, а й на їх змістовному діапазоні. 

           Призупинення ретрансляції у багатоканальних мережах програм низки 

російських телеканалів у зв'язку з відповідним зверненням регулятора до 

провайдерів та ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва 

спричинило значну кількість листів та телефонних дзвінків із зазначеного 

питання. Для прикладу – лише упродовж березня надійшло близько 70 

письмових запитів, більшість із яких було переадресовано з гарячої лінії 

Кабінету Міністрів України, та понад 400 телефонних дзвінків. Якщо спершу 

надходили звернення із проханням щодо відновлення трансляції російських 

каналів, то вже невдовзі переважна більшість дописувачів стала 

висловлюватися за вимкнення російських програм, наполягати на більш 

рішучих діях у захисті інформаційного поля держави.  

           Після того, як на території Донецької та Луганської областей внаслідок 

сепаратистських дій було вимкнено українські канали, надійшло кілька сотень 

як письмових, так і усних звернень із проханням посприяти відновленню їх 

трансляції. Відтак, це стало підтвердженням важливості здійснюваних 

регулятором організаційних заходів, спрямованих на відновлення мовлення 

вітчизняних  каналів у східних регіонах країни. 

           Значна кількість листів стосувалася заборони трансляції в ефірі 

вітчизняних телекомпаній російських фільмів та серіалів, зокрема,                              
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з пропагандою російської армії та силових структур РФ, а також за участі 

акторів, відомих своїми антиукраїнськими настроями (І. Охлобистіна,                      

М. Порєченкова). Аргументи адресатів здебільшого ґрунтувалися на 

необхідності захисту вітчизняного ефіру та важливості збереження гідності 

українців. Низку таких звернень було переслано на провідні телеканали з 

акцентуванням на тому, що на сьогодні присутність в українському ефірі саме 

вітчизняного продукту є однією з важливих передумов національної єдності 

держави. 

           Окрім ситуації з трансляцією російських програм та фільмів, дописувачів 

хвилювали й інші моменти, пов'язані з програмним наповненням каналів, 

зокрема, питання його якісного покращення, необхідність дотримання вимог 

законодавства про захист суспільної моралі (120 звернень). Також окрема увага 

приділялася питанню дотримання мовних та стилістичних правил в ефірі 

телерадіокомпаній (6). У більшості таких  випадків Національна рада 

зверталася до керівництва телерадіоорганізацій з проханням врахувати 

зауваження та побажання громадян. 

Ще одна тема, яка знайшла відображення в листах українських слухачів, 

– це нарікання на невідповідність змісту програм Радіо «Вести» (ТОВ «ТРК 

«Дивосвіт», м. Київ) вимогам чинного законодавства та нормам суспільної 

моралі. 

У цілому понад третина звернень була дотичною до питання порушення 

телерадіокомпаніями прав глядацької та слухацької аудиторії (258). Як і 

раніше, надходило чимало скарг на недотримання провайдерами програмної 

послуги умов договорів, зокрема, щодо фінансових розрахунків пропонованих 

пакетів програм (87). Найбільше таких звернень стосувалися діяльності ТОВ 

«Воля-Кабель», м. Київ.  

Отримувало розгляд і питання упередженого, на думку заявників, 

висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. 

У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право 

громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи 

передачі недостовірної інформації забезпечується  ст. 64 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Актуальною залишалася тема впровадження цифрового мовлення, 

проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості 

його прийому на території окремих населених пунктів.      

Оскільки минулого року відбулося дві виборчі кампанії, то ряд звернень 

стосувався фактів порушень ТРО прав громадян – суб'єктів виборчого процесу 

(16). 

Окрему групу становлять звернення щодо стану дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства (8). Глядачі нарікають 

на надмірну кількість реклами на телебаченні, вимагають  зменшення обсягу 

рекламних блоків, а також зазначають про можливі порушення окремих 

законодавчих вимог. У відповідях заявників ознайомлено з нормами 

розміщення реклами на телебаченні, які визначено Законом України «Про 

рекламу».                   
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Низка звернень громадян стосувалася питання створення єдиної 

національної мережі Українського радіо з використанням частотного ресурсу в 

ФМ-діапазоні.  

    Регуляторний орган також надавав дописувачам інформацію стосовно 

діяльності Національної ради, спрямованої на захист дитячої аудиторії від 

шкідливого контенту, підтримки створення програм  для дітей тощо. 

 

Варто зазначити, що в цілому в письмових зверненнях до Національної 

ради, а також численних телефонних дзвінках, громадяни засвідчували свою 

активну громадянську позицію та виважений підхід в оцінці нинішніх 

суспільно-політичних подій.  

Відповіді на листи та усні запитання заявників надавалися з огляду на 

пріоритети діяльності Національної ради, серед яких насамперед – 

інформаційна безпека, підвищення рівня публічності та прозорості.  

 

 

Запити на отримання публічної інформації 

 

           У 2014 році в Національній раді опрацьовано 64 запити на отримання 

публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.  

             Їх зміст стосувався діяльності регуляторного органу, а саме: кількості 

телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру України; 

статистичних даних щодо діяльності ТРО; кількості провайдерів програмної 

послуги у певних населених пунктах; процесу впровадження цифрового 

мовлення в країні; надання копій рішень Національної ради. Також низка 

запитів стосувалася заборони трансляції певних російських програм у 

вітчизняних кабельних мережах, трансляції українських каналів на території 

Луганської та Донецької областей.  

            На офіційному веб-сайті Національної ради, в спеціально створеній 

рубриці, розміщено матеріали щодо надходження інформаційних запитів  на 

отримання публічної інформації, а також щотижневі звіти щодо стану їх 

виконання.  

   Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації».  

 

 
Начальник управління організаційного  

та документального забезпечення                                        /підпис/                   Т. Собчук 

 


