
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 546 

 

14.04.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 7 

 

 

Про план заходів щодо виконання 

Державної програми впровадження 

цифрового телерадіомовлення  

 

Розглянувши проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження плану заходів щодо виконання Державної програми 

впровадження цифрового телерадіомовлення”, наданий Міністерством 

транспорту та зв’язку України від 06.04.2010 № 2886/07/10-10 (вх. № 16а/1547-4 

від 08.04.2010), керуючись статтями 17, 24 Закону України „Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Планом розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада   

 

вирішила: 

1. Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження плану заходів щодо виконання Державної програми 

впровадження цифрового телерадіомовлення”, наданий Міністерством 

транспорту та зв’язку України від 06.04.2010 № 2886/07/10-10, із зауваженнями 

(додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Національної ради 

В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради                       /підпис/   В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

14.04.2010 № 546 

 

 
Зауваження до плану заходів щодо виконання Державної програми впровадження цифрового 

телерадіомовлення 

 

 

1.    У розділі „Вдосконалення нормативно-правового регулювання питань впровадження і 

розвитку цифрового телерадіомовлення”  п. 4 графу „Відповідальні за виконання” викласти в 

такій редакції: Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, 

НКРЗ, Мінтрансзв’язку. 

 

2.    У розділі „Вдосконалення нормативно-правового регулювання питань впровадження і 

розвитку цифрового телерадіомовлення” додати захід: „Внести зміни до Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору щодо шляхів впровадження цифрового 

телерадіомовлення”, відповідальним за виконання визначити Національну раду з питань 

телебачення і радіомовлення. 

 

3.    У розділі „Підготовка пропозицій для розгляду Міжвідомчою радою з координацій 

здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення” п. 16 частину 2 графу 

„Відповідальні за виконання” викласти в такій редакції: Мінтрансзв’язку, Національна рада з 

питань телебачення і радіомовлення, НКРЗ, Міноборони, Український державний центр 

радіочастот. 

 

4.    У розділі „Інші заходи” в п.17 графу „Відповідальні за виконання” викласти в такій 

редакції: НКРЗ, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Міноборони. 

 

5.    У розділі „Інші заходи” в п.19 графу „Найменування заходу” викласти в такій редакції: 

„Підготувати та подати згідно зі ст.25 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” пропозиції до бюджетної програми 6441030 „Розробка 

висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних 

для створення та розвитку каналів мовлення та телемереж” щодо виділення у 2011 році 

коштів з Державного бюджету України для проведення розрахунку частотних присвоєнь і 

забезпечення їх міжнародної координації”. 

 

 
Директор ліцензійно-реєстраційного 

департаменту       /підпис/  А. Новицький 


