НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1283
29.10.2020

м. Київ

Протокол № 29

Про затвердження Положення
про офіційний вебсайт
Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону
України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», Регламенту Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, з метою забезпечення вільного доступу до актуальної і
достовірної інформації про діяльність Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про офіційний вебсайт Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення (додається).
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів забезпечити належну
якість підготовки інформаційних матеріалів і подання їх для розміщення на
вебсайті Національної ради, вчасно повідомляти про необхідність оновлення
або вилучення із вебсайту Національної ради інформації, що втратила
актуальність.
3. Відповідальність за розміщення інформації у розділах офіційного
вебсайту, закріплених за певними структурними підрозділами Національної
ради, її актуальність та достовірність покласти на керівників відповідних
структурних підрозділів.
4. Адміністрування вебсайту, координацію робіт із оприлюднення
інформації структурними підрозділами, здійснення контролю за своєчасністю
та актуальністю інформації, що розміщується на вебсайті, покласти на відділ
зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного
мовлення і на управління ресурсного забезпечення (відділ експлуатації та
інформаційних технологій).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради М. Онопрієнка.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
29.10.2020 № 1283
ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний вебсайт Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
nrada.gov.ua
І. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до законів України «Про
телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «Про доступ до публічної
інформації», Регламенту Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення та інших нормативно-правових актів.
1.2. Положення визначає статус офіційного вебсайту Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення nrada.gov.ua (далі – вебсайт) як
офіційного джерела інформації, що забезпечує висвітлення діяльності
Національної ради.
1.3. Положення визначає процедуру інформаційного наповнення вебсайту
з метою ознайомлення з ухваленими рішеннями та іншими офіційними
документами ліцензіатів Національної ради, забезпечення доступу до
інформації громадян, та підвищення ефективності й забезпечення прозорості
діяльності Національної ради.
1.4. Вебсайт містить інформацію, що не суперечить чинному
законодавству, зміст якої визначається відповідно до цілей і завдань діяльності
Національної ради.
ІІ. Структура вебсайту
2.1. Організація інформаційних матеріалів на вебсайті має ієрархічну
структуру, що передбачає розміщення даних на кількох рівнях – розділ,
підрозділ, сторінка, документ.
Кожний розділ вебсайту відповідає окремому тематичному напряму
діяльності Національної ради.
2.2. Вебсайт містить посилання на вебресурси окремих державних органів
та профільних видань.

2.3. Основною мовою вебсайту є українська. Окремі міжнародні документи
та матеріали можуть подаватися мовою оригіналу.
2.4. На вебсайті розміщено Державний реєстр суб’єктів інформаційної
діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, інформація якого оновлюється
раз на квартал.
2.5. На вебсайті розміщено модуль, через який суб’єкти інформаційної
діяльності можуть подавати інформацію про структуру власності. Приймання і
опрацювання документів, які надходять через цей модуль, здійснює юридичне
управління (сектор розгляду інформації про структуру власності суб’єктів
інформаційної діяльності).
2.6. На вебсайті реалізовано можливість подати звернення, запит про
доступ до публічної інформації, записатися на прийом до членів Національної
ради.
2.7. Інтерактивна форма «Повідомити про корупцію» на вебсайті дозволяє
повідомити про порушення Закону України «Про запобігання корупції».
2.8. На вебсайті працює загальний пошук за всіма категоріями (рішення,
реєстр, новини тощо) за ключовими словами.
Передбачено здійснення пошуку по Державному реєстру за назвою
компанії та за ключовим словом.
Окремий пошук працює по рішеннях Національної ради за датою
проведення засідання.
2.9. На вебсайті працює калькулятор базового ліцензійного збору для
орієнтовного прорахунку розміру ліцензійного збору за видачу або
продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної
послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу
дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.
2.10. Вебсайт забезпечує можливість пошуку переліку
універсальної програмної послуги в окремих населених пунктах.

програм

III. Порядок інформаційного наповнення вебсайту
3.1. Оприлюднення матеріалів на вебсайті здійснюється відділом зв’язків зі
ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення.
3.2. Оновлення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у
сфері телебачення і радіомовлення здійснюється управлінням ресурсного

забезпечення (відділ експлуатації та інформаційних технологій) спільно з
управлінням ліцензування (відділ державної реєстрації) щоквартально.
3.3. Матеріали для оприлюднення на вебсайті у певних тематичних
розділах готують відповідні структурні підрозділи Національної ради. Вони
відповідають за достовірність і коректність інформації, розміщеної у цих
розділах.
Матеріали надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту
presstvr@nrada.gov.ua із зазначенням інформації, у якому розділі вони мають
бути розміщені. Отримання таких матеріалів фіксується в окремому журналі
відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного
мовлення за підписом відповідальної особи структурного підрозділу, який
надав ці матеріали.
3.4. Онлайн-трансляцію засідань Національної ради на платформі YouTube
забезпечує управління ресурсного забезпечення. Воно надає відділу зв’язків зі
ЗМІ, громадськістю та діяльності суспільного мовлення посилання на
трансляцію для розміщення на вебсайті.
3.5. Це Положення визначає відповідальність структурних підрозділів за
розміщення інформації у таких розділах вебсайту:
Керівник апарату
 Звіт Національної ради
 Звіт
про
дотримання
телерадіоорганізаціями
визначеного
законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній і
референдумів
 Координація звернень, які надходять через модуль «Повідом про
корупцію»
 Стратегія діяльності (Плани розвитку і Плани заходів)
 Оголошення
Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції
 Міжнародна діяльність
 Практики інших країн
 Міжнародні стандарти
 Англійська версія вебсайту Національної ради
 Оголошення
Сектор персоналу
 Вакансії
 Структура
 Документи осіб, що проходять люстрацію
 Документи щодо антикорупційних заходів
 Оголошення

Відділ зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності
суспільного мовлення
 Новини
 ЗМІ про Національну раду
 Суспільне мовлення
 Наглядова рада АТ «НСТУ»
 Громадська рада
 Захист дітей у медіа
 Про Національну раду
 Прес-служба
 Фотогалерея
 Події
 Відео
 Оголошення
Управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю
 Цифрове телерадіомовлення
 Конкурси на мовлення і радіочастотне забезпечення
 Дозвіл на тимчасове мовлення
 Інформація щодо переліку програм універсальної програмної послуги
 Інструкції та роз’яснення
 Оголошення
Управління ліцензування
 Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері
телебачення і радіомовлення
 Конкурсна ліцензія
 Позаконкурсна ліцензія
 Інструкції та роз’яснення
 Оголошення
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення
 Перевірки
 Вибори
 Методологія моніторингу ЗМІ
 Аналітика
 Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства
України
 Інформація щодо іноземних телепрограм, стосовно яких встановлено
обмеження щодо розповсюдження на території України
 Для зарубіжних мовників

 Календар пам’ятних дат
 Експертна рада з питань виборів
 Інструкції та роз’яснення
 Провайдерам програмної послуги (перелік адаптованих програм,
перелік каналів, обмежених для ретрансляції тощо)
 Оголошення
Управління представників Національної ради
 Представники Національної ради
 Звіти представників Національної ради
 Експертна рада з питань виборів
 Інструкції та роз’яснення
 Оголошення
Юридичне управління
 Регуляторна діяльність
 Нормативна база
 Прозорість медіа
 Інструкції та роз’яснення
 Оголошення
Управління фінансової та бухгалтерської служби
 Фінансові звіти
 Інформація про бюджетні показники у формі відкритих даних
 Статистична інформація щодо чисельності населення України (за
даними Державної служби статистики України)
 Калькулятор базового ліцензійного збору
 Оголошення
Управління організаційного та документального забезпечення
 Рішення Національної ради
 Звернення громадян
 Запити на публічну інформацію
 Особистий прийом громадян
 Оголошення
Управління ресурсного забезпечення
 Державні закупівлі
 Контакти
 Оголошення
3.6. Новини оприлюднюються не пізніше наступного робочого дня після
події або після їх затвердження керівництвом чи його відповідного доручення.

Інформаційні матеріали мають містити обов'язкову текстову частину та в
разі необхідності зображення (ілюстрації), табличні матеріали, відео-,
аудіоінформацію.
3.7. Оголошення та анонси оприлюднюються не пізніше ніж за 2 доби до
події, у надзвичайних випадках – не пізніше ніж за 1 годину до початку події.
3.8. Інтерв’ю і коментарі членів Національної ради оприлюднюються не
пізніше ніж через 3 дні після їх оприлюднення у ЗМІ.
3.9. Усі рішення Національної ради оприлюднюються після їх надання
відділу зв'язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного
мовлення відділом протокольно-організаційної роботи, але не пізніше
наступного дня після їх ухвалення. Рішення передаються в електронній формі у
PDF-форматі з фіксацією передачі у відповідному журналі.
У разі ухвалення Національною радою рішення про скасування або
внесення змін до попередніх рішень відділ протокольно-організаційної роботи
вносить відповідні відмітки про скасування або внесення змін до ухвалених
раніше рішень в електронній формі у PDF-форматі та передає їх, а також
завірені паперові копії рішень про скасування або внесення змін до ухвалених
раніше рішень відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та
діяльності суспільного мовлення для заміни відповідних рішень на офіційному
вебсайті Національної ради.
3.10. Порядок денний передається відділом протокольно-організаційної
роботи для оприлюднення на вебсайті Національної ради після його підписання
не пізніше ніж за два робочих дні до дня засідання.
3.11. Звіт Національної ради оприлюднюється на вебсайті Національної
ради до 1 лютого наступного за звітним року.
3.12. Звіти представників оприлюднюються на вебсайті Національної ради
після їх узгодження управлінням представників із членом Національної ради,
відповідальним за цей напрям роботи.
3.13. Звіт
про
дотримання
телерадіоорганізаціями
визначеного
законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній і
референдумів оприлюднюється на вебсайті Національної ради після проведення
виборів і референдумів та після затвердження його на засіданні Національної
ради.
3.14. Проєкти регуляторних актів розміщуються на вебсайті Національної
ради для громадського обговорення не пізніше ніж за місяць до дати їх
розгляду з метою ухвалення.

3.15. Затверджений План заходів та План регуляторної діяльності, а також
зміни до них оприлюднюються на вебсайті Національної ради не пізніше
наступного дня після підписання відповідних рішень.
3.16. Звіти про роботу зі зверненнями громадян, запитами на доступ до
публічної інформації оприлюднюються на вебсайті Національної ради не
пізніше наступного дня після їх ухвалення на засіданні Національної ради.
Звіти про надходження запитів на публічну інформацію оприлюднюються
щотижня.
3.17. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про
факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну людей, і про заходи, які
застосовуються у зв’язку із цим.
3.18. Не допускається розміщення на вебсайті інформації, оприлюднення
якої заборонено законодавством.
3.19. За дорученням керівництва Національної ради на вебсайті може
розміщуватися інша офіційна інформація.
Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ,
громадськими організаціями та
діяльності суспільного мовлення

/підпис/

Тамара КРАВЧЕНКО

