
Додаток  

до рішення Національної ради 

23.06.2016 № 1514 
 

ПЛАН 

основних заходів Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення на ІІ півріччя 2016 року                                                                                                                                                                                                         

№ Заходи Строки проведення 

 

Відповідальний 

за виконання 

 

Виконавець 

 

Відмітка про 

виконання 

 

1. 

 

Засідання Національної ради 
 

1.1 Підготувати та провести засідання Національної ради щочетверга Ю. Артеменко 

К. Котенко 

В. Пащук 

Т. Собчук 

 

 

2. 

 

З питань нормативного забезпечення 
 

2.1 Підготувати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у сфері телерадіомовлення 

за потребою 

 

У. Фещук 

 

Г. Чумаченко 

І. Пархоменко 

 

 

2.2 Проаналізувати нормативні документи Національної ради 

та підготувати пропозиції щодо приведення їх у 

відповідність до чинного законодавства 

за потребою 

 

У. Фещук 

 

Г. Чумаченко 

І. Пархоменко 

 

2.3 Проаналізувати судові справи щодо оскарження 

телерадіоорганізаціями рішень Національної ради та 

захистити  інтереси  Національної ради в судах 

постійно У. Фещук 

 

Г. Чумаченко 

О. Ніколаєнко 

 

 

3. 

 

 

З питань технічного та частотного забезпечення 

3.1 Проаналізувати стан використання радіочастотного 

ресурсу для потреб телерадіомовлення, підготувати 

пропозиції щодо оголошення конкурсів на мовлення з 

використанням вільних телерадіоканалів 

липень – грудень О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

О. Кальченко 

 

3.2 Опрацювати пропозиції телерадіоорганізацій та 

підготувати замовлення Національної ради до УДЦР про 

розробку висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб 

телерадіомовлення 

липень – грудень О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

О. Кальченко 
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3.3 Організувати та проконтролювати виконання бюджетної 

програми «Замовлення висновків щодо можливості та 

умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення» 

постійно О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

Є. Шишко 

 

3.4 Провести заходи з впровадження наземного ефірного 

цифрового мовлення та вимкнення ефірного аналогового 

телевізійного мовлення 

постійно О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

О. Кальченко 

 

3.5 Провести заходи з припинення безліцензійної діяльності з 

поширення ТВ-програм в телекомунікаційних мережах. 

Взяти участь у заходах, скерованих на захист 

інформаційної безпеки України 

постійно О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

 

3.6 Здійснити нагляд за дотриманням ТРО вимог 

законодавства щодо наявності дозволів на експлуатацію 

РЕЗ мовлення (боротьба з бездозвільною експлуатацією 

РЕЗ мовлення) 

постійно О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

 

3.7 Здійснити нагляд за дотриманням ліцензіатами 

ліцензійних умов та умов ліцензій у частині 

організаційно-технічних зобов’язань та технічних 

характеристик каналів мовлення 

постійно О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

О. Кальченко 

 

3.8 Взяти участь у роботі міжвідомчих/дорадчих робочих 

груп з питань удосконалення законодавства у сфері 

телебачення і радіомовлення, з питань телекомунікацій та 

використання радіочастотного ресурсу, з питань 

контролю за дотриманням технічних стандартів 

за дорученням 

Національної ради 

О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

О. Кальченко 

Є. Шишко 

 

3.9 Підготувати документи для організації бюджетної 

програми стосовно замовлення висновків щодо 

можливості та умов користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб телерадіомовлення,  

реалізації Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору, впровадження нових 

технологій і проведення досліджень щодо користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення 

за дорученням 

Національної ради 

О. Ільяшенко 

О. Черниш 

Т. Мироненко  

Є. Шишко 
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3.10 Здійснювати контроль та нагляд за використанням 

радіочастотного ресурсу на території проведення 

антитерористичної операції з урахуванням Закону 

України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» 

постійно О. Ільяшенко 

С. Костинський 

О. Черниш 

 

Т. Мироненко 

Л. Запорожець 

С. Савельєв 

Р. Кіфлюк 

 

3.11 Впорядкувати проліцензовані теле- та радіо мережі 

Національної суспільної телерадіокомпанії України на 

підставі звернення компанії  

липень – грудень О. Ільяшенко 

 

Т. Мироненко 

О. Кальченко 

 

3.12 Підготувати пропозиції до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору 

листопад, грудень Ю. Артеменко 

Члени 

Національної 

ради 

В. Пащук 

Т. Мироненко 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

4. 

 

 

З  економічних  питань 

4.1 Подати Міністерству фінансів України інформацію щодо 

обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного 

бюджету України 

щоквартально У. Фещук Т. Стороженко 

М. Торяник 

 

4.2 Сформувати, перевірити та надати до Державної 

фіскальної служби України за 2016 рік відомості по 

персоніфікованому обліку застрахованих осіб на 

електронних та паперових носіях 

відповідно до 

затверджених 

строків 

У. Фещук Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.3 Скласти по затверджених бухгалтерських та статистичних 

формах звіти за І півріччя та ІІІ квартал 2016 року і 

подати  їх до Міністерства фінансів України, Державної 

казначейської служби України, Державної фіскальної 

служби України, Фонду соціального страхування з ТВП, 

Фонду Чорнобиля, Міського статистичного управління, 

Рахункової палати України 

липень,  

жовтень 

(відповідно до 

затверджених 

термінів) 

У. Фещук Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.4 Провести аналіз виконання кошторису доходів і видатків 

з метою недопущення перевитрат по статтям економічної 

класифікації. Внесення змін до розпису на 2016 рік 

 

липень- грудень  

 

У. Фещук Т. Стороженко 

Л. Стасенко 
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4.5 Розробити бюджетний запит на 2017-2019 роки 

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   

 

У. Фещук Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

 

5. 

 

 

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

 

5.1 Здійснити тематичні моніторинги щодо трансляції 

загальнонаціональними телекомпаніями дитячих передач 

та аудіовізуальних творів, розрахованих на дитячу 

аудиторію 

липень С. Костинський Р. Кіфлюк  

5.2 Тематичний моніторинг загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій на предмет політичного плюралізму 

(ч. 7 ст. 4 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення») 

 

серпень С. Костинський Р. Кіфлюк  

5.3 Здійснити цільові моніторинги мовлення 

загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет 

виконання ч. 1 ст. 9 і ч. 4 ст. 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» щодо частки національного 

аудіовізуального продукту, музичних творів українських 

авторів чи виконавців, програм європейського 

виробництва 

вересень С. Костинський Р. Кіфлюк  

5.4 Підготувати та затвердити план перевірок 

телерадіоорганізацій України на ІV квартал 2016 року  

серпень-вересень С. Костинський Р. Кіфлюк  

5.5 Здійснити моніторинг загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог 

Закону України «Про рекламу» 

жовтень С. Костинський Р. Кіфлюк  

5.6 Проаналізувати виконання загальнонаціональними 

телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері 

захисту суспільної моралі, використання позначок 

класифікації відеопродукції, яка поширюється 

телерадіоорганізаціями, та квоти національних фільмів 

листопад С. Костинський Р. Кіфлюк  
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5.7 Провести моніторинг технічних параметрів мовлення 

супутникових телерадіоканалів з метою здійснення 

нагляду за дотриманням ними ліцензійних вимог та умов 

ліцензії 

грудень С. Костинський Р. Кіфлюк  

5.8 Підготувати та затвердити план перевірок 

телерадіоорганізацій України на І квартал 2017 року  
листопад-грудень С. Костинський Р. Кіфлюк 

 

5.9 Здійснити моніторинги мовлення регіональних та 

місцевих телерадіоорганізацій, спрямовані на дотримання 

ними Системи візуальних позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона 

розрахована 

жовтень С. Костинський 

С. Савельєв 

О. Свістула 

Представники 

Національної ради  

 

5.10 Здійснити моніторинги телемереж провайдерів 

програмної послуги, спрямовані на захист інформаційної 

безпеки, щодо відповідності змісту програм та передач, 

які ретранслюються, вимогам законодавства України та 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення 

постійно 
С. Костинський 

 

С. Савельєв 

О. Свістула 

Представники 

Національної ради  

 

5.11 Здійснити моніторинги мовлення  регіональних та 

місцевих телерадіоорганізацій щодо частки національного 

аудіовізуального продукту постійно С. Костинський 

С. Савельєв 

О. Свістула 

Представники 

Національної ради 

 

5.12 Провести нараду представників Національної ради щодо 

стану телерадіомовлення в регіонах та захисту 

телерадіопростору країни (за підтримки Ради Європи) листопад-грудень 

Ю. Артеменко 

В. Пащук 

 

С. Савельєв 

Т. Фармагей 

О. Свістула 

Представники 

Національної ради 

 

 

6.       З питань ліцензійного забезпечення 
 

6.1 Підготувати відомості з Державного реєстру ТРО України 

відповідно до ст. 38 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» для оприлюднення на офіційному сайті  

Національної ради 

 

протягом півріччя 

К. Котенко 

О. Черниш 

 

Л. Запорожець 
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6.2 Надати інформацію про виконання показників по 

паспорту бюджетної програми 6441010 «Керівництво та 

управління здійсненням контролю у сфері телебачення і 

радіомовлення» 

вересень, 

грудень 

 

У. Фещук Л. Запорожець  

6.3 Підготувати пропозиції для оголошення конкурсу на 

отримання ліцензій з використанням вільних каналів 

мовлення у багатоканальній  телемережі МХ-5 

 

протягом півріччя 

 К. Котенко 

О. Ільяшенко 

О. Черниш  

Л. Запорожець 

 

 

6.4  Підготувати пропозиції для оголошення конкурсу на 

отримання ліцензій з використанням вільних 

радіоканалів  мовлення 

 

протягом півріччя 

К. Котенко 

О. Черниш 

Л. Запорожець 

 

 

6.5 Підготувати пропозиції до проекту Закону України « Про 

мовлення громад» в частині ліцензування мовлення 

 

протягом півріччя 

У. Фещук 

О. Ільяшенко 

С. Костинський 

О. Черниш  

Л. Запорожець 

 

 

6.6 Підготувати пропозиції про внесення змін до Положення  

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги 

  Л. Запорожець 

 

 

7. 

 

З питань міжнародної діяльності 

 

7.1 Співпрацювати у рамках реалізації проектів Ради Європи 

«Свобода медіа в Україні» та «Зміцнення свободи медіа і 

створення системи суспільного мовлення в Україні» 

липень – грудень  О. Герасим’юк Т. Фармагей  

7.2 Забезпечити проведення заходів на двосторонньому рівні 

у співпраці з регуляторними органами іноземних країн 

липень – грудень О. Герасим’юк Т. Фармагей  

7.3 Сприяти участі представників Національної ради у 

навчальних курсах у Республіці Корея 

липень – грудень О. Герасим’юк Т. Фармагей   

7.4 Забезпечити участь представників Національної ради у 

засіданнях міжнародних та регіональних організацій, 

зокрема:  

 

- Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та 

 

липень – грудень 

О. Герасим’юк Т. Фармагей  
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інформаційного суспільства (Франція, м. Страсбург); 

- Конференції Ради Європи «Свобода медіа як 

підґрунтя демократичних виборів» (Німеччина,  

м. Берлін, 04.07.2016); 

- Європейської платформи регуляторних органів 

(Вірменія, м. Єреван, 19-21.10.2016); 

- Форуму регуляторних органів Чорноморського 

регіону (Молдова, м. Кишинів, 16-17.11.2016) 

8. 

 

Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради 

 

  

8.1 Взяти участь у підготовці технічних завдань, проектів 

бюджетних запитів щодо матеріально-технічного 

забезпечення Національної ради  

протягом півріччя В. Пащук Т. Тарасенко 

О. Кравчук 

С. Мамука 

 

8.2 Списати й утилізувати застарілі, зіпсовані меблі, 

комп’ютерну та оргтехніку 

протягом півріччя В. Пащук Т. Тарасенко 

О. Кравчук 

 

8.3 Здійснити заходи щодо утримання і належної експлуатації 

адміністративного будинку, його електросистеми, 

прибудинкової території та автотранспорту 

протягом півріччя В. Пащук Т. Тарасенко 

С. Мамука 

 

8.4 Модернізувати системи моніторингового центру, 

конференц системи, системи трансляції засідань  

протягом півріччя В. Пащук Т. Тарасенко 

О. Кравчук 

С. Мамука 

 

8.5 

 

Здійснити аналіз виконання структурними підрозділами 

апарату рішень Національної ради та протокольних 

доручень, даних Головою та членами Національної ради 

на засіданнях Національної ради за І півріччя 2016 року 

липень – серпень К. Котенко Т. Собчук 

Т. Коваль 

 

8.6 

 

Проаналізувати стан виконавської дисципліни у 

структурних підрозділах апарату Національної ради за  І 

півріччя 2016 року, підготувати довідку 

липень К. Котенко  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 

за потребою К. Котенко 

В. Пащук  

Т. Собчук  

Г. Куксова  

 

8.8 Здійснити організаційні заходи щодо проведення 

експертною комісією Національної ради експертизи 

червень – листопад Ю. Артеменко 

В. Пащук 

Т. Собчук  

Г. Куксова  
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цінності архівних документів, підготувати відповідні 

документи 

8.9 Підготувати проект Переліку відомостей, які містять 

службову інформацію у Національній раді, винести  на 

розгляд експертної комісії з віднесення інформації до 

службової, що утворюється або знаходиться у володінні, 

користуванні чи розпорядженні   Національної ради  

липень – вересень Ю. Артеменко 

К. Котенко 

У. Фещук 

 

Т. Собчук  

Г. Куксова 

Г. Чумаченко 

 

8.10 Підготувати проект зведеної номенклатури справ 

Національної ради на 2017 рік відповідно до пропозицій 

керівників структурних підрозділів, винести на розгляд 

експертної комісії Національної ради 

листопад – грудень Ю. Артеменко 

К.  Котенко 

Т. Собчук  

Г. Куксова  

 

8.11 Розробити зміни до Інструкції з діловодства у 

Національній раді 

протягом півріччя К.  Котенко Т. Собчук  

Г. Куксова  

 

8.12 Підготувати інформаційно-аналітичну довідку за 

підсумками роботи зі зверненнями громадян  та запитами 

на публічну інформацію за І півріччя 2016 року 

 

липень К. Котенко Т. Собчук 

Л. Живолуп 

 

8.13 Підготувати Інструкцію про порядок розгляду звернень та 

особистого прийому громадян у Національній раді 

протягом півріччя К. Котенко 

У. Фещук 

Т. Собчук  

Г. Чумаченко 

 

8.14 Забезпечити працездатність складових інформаційно-

телекомунікаційної системи Національної ради 

 

протягом півріччя К. Котенко Т. Собчук 

О. Карамушка 

 

8.15 Підготувати матеріали до звіту про діяльність  

Національної ради за 2016 рік 

листопад-грудень Ю. Артеменко В. Пащук 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

9.     З питань висвітлення діяльності Національної ради 

 

9.1 Проводити брифінги за результатами засідань для 

представників ЗМІ 

за потреби О. Герасим’юк 

 

Т. Кравченко  

9.2 Організовувати інтерв’ю та участь у програмах на 

телеканалах та радіо голови, заступників голови та членів 

Національної ради. Забезпечувати надання коментарів 

постійно О. Герасим’юк 

 

Т. Кравченко  
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представникам ЗМІ 

9.3 Готувати новини про діяльність Національної ради постійно О. Герасим’юк 

 

Т. Кравченко  

9.4 Здійснювати щоденний моніторинг інформаційного 

простору 

постійно О. Герасим’юк 

 

Т. Кравченко  

9.5 Висвітлювати участь голови, заступників голови та членів 

Національної ради у галузевих заходах 

за потреби О. Герасим’юк 

 

Т. Кравченко  

9.6 Інформувати аудиторію про діяльність Національної ради 

у соціальних мережах 

постійно О. Герасим’юк 

 

Т. Кравченко  

9.7 Здійснювати контентне наповнення веб-сайту 

Національної ради 

постійно О. Герасим’юк Т. Кравченко  

9.8 Сприяти проведенню системних засідань Громадської 

ради при Національній раді  

щомісяця О. Герасим’юк Т. Кравченко  

9.9 Координувати проведення засідань робочої групи зі 

створення правил захисту дітей у медіа 

протягом півріччя О. Герасим’юк Т. Кравченко  

9.10 Брати участь у заходах у рамках впровадження 

суспільного мовлення в Україні 

протягом півріччя О. Герасим’юк Т. Кравченко  

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату      /підпис/ В. Пащук 


