
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2140 

 

06.12.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 35 

 

Про розгляд проекту Указу Президента України 

«Про затвердження Річної національної програми  

під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік», 

що надійшов від Міністерства закордонних справ України 

 

Розглянувши та обговоривши проект Указу Президента України «Про 

затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО 

на 2019 рік», що надійшов від Міністерства закордонних справ України листом 

від 21.11.2018 № 311/21-185-2363, керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада  

 

вирішила:  
1. Погодити проект Указу Президента України «Про затвердження Річної 

національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік» із 

зауваженнями, що додаються.  

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства закордонних 

справ України.  

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, відділ 

міжнародного співробітництва та євроінтеграції.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 
 

 

Голова Національної ради  /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

06.12.2018 № 2140 

 

Зауваження 

до проекту Указу Президента України «Про затвердження  

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО 

 на 2019 рік» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проект Указу Президента України «Про 

затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО 

на 2019 рік» та вважає за необхідне висловити до нього наступні зауваження. 

Проектом Додатка 1 до Річної національної програми під егідою Комісії 

Україна – НАТО на 2019 рік, затвердженої Указом Президента України, 

Національну раду визначено виконавцем (за згодою) пунктів 22, 100 

ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ Річної національної програми під 

егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік. 

Відповідно до чинного законодавства до Національної ради не належать 

повноваження щодо забезпечення висвітлення проблематики збройної агресії 

Російської Федерації на Донбасі, тимчасової окупації Автономної Республіки 

Крим та пов’язаних із цим питань.  

Відповідно до підпунктів 12, 13 пункту 5 розділу ІІІ Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням 

Національної ради від 01.12.2010 № 1684, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20.12.2010 за № 1294/18589 (зі змінами), до питань захисту 

інформаційного простору держави як до одного з основних та пріоритетних 

завдань Національної ради належать:  

сприяння забезпеченню доступу населення до програм українських 

мовників на прикордонних територіях, а також у населених пунктах, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 

(окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а 

також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією 

Автономної Республіки Крим; 

сприяння розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації 

мовлення на території Криму, розвитку телекомунікаційної інфраструктури та 

телерадіомовлення у зоні проведення антитерористичної операції та на 

прикордонних територіях. 

У зв’язку з цим, пропонуємо у пункті 100 «ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА 

ЗАХОДИ Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 

2019 рік»: 

включити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення 

(за згодою) до виконавців заходу «Збільшити охоплення мовлення на території 



населених пунктів окремих районів Донецької та Луганської областей, 

Херсонської області, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь»; 

виключити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення 

з виконавців заходу «Забезпечити регулярне висвітлення проблематики збройної 

агресії Російської Федерації на Донбасі, тимчасової окупації Автономної 

Республіки Крим та пов’язаних із цим питань». 

На підставі викладеного, Національна рада погоджує проект Указу 

Президента України «Про затвердження Річної національної програми під 

егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік» із зауваженнями. 

 

 

 

Начальник юридичного управління   /підпис/  Г. Чумаченко 


