
 
Додаток  

до рішення Національної ради 

10.12.12.2020 № 1578 

ПЛАН 

основних заходів Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення на І півріччя 2021 року          

                                                                                                                                                                                                

 

№ 

 

Заходи 

 

Строки 

проведення 

 

Відповідальний 

за виконання 

 

 

Виконавець 

 

Відмітка про 

виконання 

 

1 

 

Засідання Національної ради 
 

1.1 Підготувати та провести засідання Національної ради січень – 

червень 

О. Герасим’юк 

Ю. Зіневич 

С. Кучерук 

Т. Собчук 

 

 

2 

 

З питань нормативного забезпечення 
 

2.1 Підготувати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у сфері телерадіомовлення 
 

за потребою О. Герасим’юк Г. Літвіщенко  

І. Пархоменко 
     

2.2 Здійснити аналіз нормативних документів Національної 

ради та підготувати пропозиції щодо приведення їх у 

відповідність до чинного законодавства 
 

за потребою О. Герасим’юк Г. Літвіщенко  

І. Пархоменко 
 

2.3 Здійснити аналіз судових справ щодо оскарження 

телерадіоорганізаціями рішень Національної ради та захист 

інтересів Національної ради в судах 
 

постійно О. Герасим’юк Г. Літвіщенко  

О. Кондратенко 
 

 

3 

 

З питань технічного та частотного забезпечення 
 

3.1 Проаналізувати стан використання радіочастотного 

ресурсу для потреб телерадіомовлення, а також підготувати 

пропозиції щодо оголошення конкурсів на мовлення з 

використанням вільних телерадіоканалів 
 

січень – 

червень 

О. Черниш 

О. Ільяшенко 

Т. Мироненко 

О. Кальченко 
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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, у тому числі для тимчасового мовлення 

на територіях з особливим режимом мовлення 
 

січень – 

червень 

О. Черниш Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

О. Кальченко 

 

3.3 Здійснити заходи з регулювання мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення з урахуванням Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення 

антитерористичної операції та прикордонних районах 

України» 
 

постійно М. Онопрієнко Т. Мироненко 

О. Кальченко 

 

3.4 Взяти участь у забезпеченні завершення переходу до 

цифрового телевізійного мовлення 

постійно О. Ільяшенко 

 

Т. Мироненко  

Д. Кардаш 

О. Кальченко 

 

3.5 Здійснити нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних 

умов та умов ліцензій у частині організаційно-технічних 

зобов’язань та технічних характеристик каналів мовлення  
 

постійно О. Черниш 

О. Ільяшенко  

Т. Мироненко  

Д. Кардаш 

О. Кальченко 

 

3.6 Здійснити супровід виконання бюджетної програми 

«Замовлення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення» 
 

постійно О. Черниш 

Ю. Зіневич 
О. Ільяшенко 

 

Т. Мироненко 

Є. Шишко 

 

3.7 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 

керівництва 

О. Черниш 
О. Ільяшенко 
 

Т. Мироненко 

Д. Кардаш 

О. Кальченко  

Є. Шишко 

 

3.8 Підготувати документи для організації бюджетної 

програми стосовно замовлення висновків щодо можливості 

за дорученням 

керівництва 

О. Черниш 

Ю. Зіневич 
Т. Мироненко  

Є. Шишко 
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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 
 

О. Ільяшенко 
 

 

4 

 

 

З  економічних  питань 

4.1 Скласти по затверджених бухгалтерських та статистичних 

формах звіти за 2020 рік та за І квартал  2021 року і подати  

їх до Міністерства фінансів України, Державної 

казначейської служби України, Державної податкової 

служби України, Фонду соціального страхування з ТВП, 

Управління праці та соціального захисту населення, 

Міського статистичного управління, Рахункової палати 

України 

 

січень,  

квітень 

(відповідно до 

затверджених 

строків) 

М. Онопрієнко Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.2 Внести дані, перевірити та надати до Державної податкової 

служби України відомості по персоніфікованому обліку 

застрахованих осіб на електронних носіях 

 

відповідно до 

затверджених 

строків 

М. Онопрієнко Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.3 Внести дані на порталі Є-дата: 

-     про використання коштів Державного бюджету 

України; 

-     про укладені за звітний період договори; 

-     про стан виконання договорів 

 
 

щомісячно М. Онопрієнко Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.4 Надати інформацію на порталі Є-дата: 

- про кількість службових відряджень; 

- звітність 

 

щоквартально М. Онопрієнко Т. Стороженко 

К. Крук 

 

4.5 Подати Міністерству фінансів України інформацію щодо 

обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного 

щоквартально М. Онопрієнко Т. Стороженко 

М. Торяник 

 



 

 

4 

бюджету України 

 

4.6 Підготувати, подати на затвердження кошторис доходів і 

видатків Національної ради, план асигнувань загального 

фонду бюджету на 2021рік з розрахунками видатків в 

розрізі кодів економічної класифікації та погодити в 

Міністерстві фінансів України 

 

І квартал  

 

М. Онопрієнко Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

4.7 Подати до Державної казначейської служби України дані 

щодо розподілу показників зведених кошторисів і планів 

асигнувань на 2021 рік на паперових та електронних носіях 

  

І квартал  М. Онопрієнко Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

4.8 Підготувати та надати Міністерству фінансів України звіт 

про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік 

 

січень – 

лютий  

М. Онопрієнко Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

4.9 Розробити та затвердити паспорти бюджетних програм 

Національної ради на 2021 рік 

 

І квартал  М. Онопрієнко Т. Стороженко 

Л. Стасенко 

 

4.10 Підготувати пропозиції щодо структурних змін до 

прогнозних обсягів видатків загального фонду державного 

бюджету на 2022 рік на довгострокову перспективу по 

бюджетним програмам 

 

при надходженні 

з Мінфіну 

відповідного 

запиту  

М. Онопрієнко Т. Стороженко 

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

5.1 Підготувати та затвердити план проведення виїзних 

перевірок телерадіоорганізацій України на ІІ та ІІІ квартали 

2021 року 

 

лютий – 

березень, 

травень - 

червень 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.2 Здійснити моніторинг загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог 

Закону України «Про рекламу» у частині реклами та 

спонсорства алкогольних напоїв 

 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  
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5.3 Здійснити моніторинг загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог 

рішення Національної ради від 10.03.2017 № 306  «Про 

внесення змін до Системи візуальних позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона 

розрахована» 
 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.4 Провести тематичний моніторинг трансляції 

загальнонаціональними телерадіокомпаніями дитячих 

передач та аудіовізуальних творів, розрахованих на дитячу 

аудиторію 
 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.5 Здійснити цільові моніторинги мовлення 

загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет 

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

телебачення і радіомовлення» 
 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.6 Здійснити моніторинг загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог 

Закону України «Про рекламу» 
 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.7 Здійснити моніторинг технічних параметрів мовлення 

супутникових телерадіоканалів 
 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.8 Здійснити моніторинги мовлення загальнонаціональних 

радіокомпаній щодо виконання ч. 2, 5 ст. 9 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» у частині обсягу пісень 

українською мовою та ведення передач державною мовою 

 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.9 Здійснити моніторинги мовлення загальнонаціональних 

телекомпаній на предмет виконання  ст. 10 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» щодо мови 

аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 

 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.10 Здійснити регулярний моніторинг телерадіокомпаній 

інформаційного спрямування з метою недопущення в 

протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  
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інформаційних та інших телерадіопрограмах 

систематичного цілеспрямованого безпідставного 

загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, 

розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі 

або позитивного їх подання (трактування), а також сприяти 

забезпеченню ідеологічного і політичного плюралізму у 

сфері аудіовізуальних ЗМІ 

 

5.11 Здійснити аналіз гендерної рівності у ЗМІ України  протягом 

півріччя 

Ю. Зіневич Д. Швидченко  

5.12 Здійснити моніторинги мовлення регіональних та місцевих 

радіостанцій на предмет виконання ч. 2 та ч. 5 ст. 9 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» у частині 

обсягу пісень та ведення передач державною мовою  

протягом 

півріччя 

М. Онопрієнко С. Савельєв 

представники 

Національної 

ради та 

секретаріати 

 

5.13 Здійснити моніторинги мовлення регіональних та місцевих 

телекомпаній на предмет виконання ст. 10 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» щодо мови 

аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 

протягом 

півріччя 

М. Онопрієнко С. Савельєв 

представники 

Національної 

ради та 

секретаріати 

 

5.14 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 

 

протягом 

півріччя 

М. Онопрієнко С. Савельєв 

представники 

Національної 

ради та  

секретаріати 

 

5.15 Здійснити регулярні моніторинги регіональних та місцевих 

телерадіокомпаній на предмет недопущення розміщення 

закликів до насильницької зміни конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди 

війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних 

актів, посягання на права і свободи людини 

 

 

протягом 

півріччя 

М. Онопрієнко С. Савельєв 

представники 

Національної 

ради та  

секретаріати 
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5.16 Провести серію вебінарів для представників Національної 

ради щодо актуальних питань у сфері медіа (за підтримки 

Ради Європи та Європейського Союзу) 

протягом 

півріччя 

М. Онопрієнко С. Савельєв 

С. Кучерук 

І. Моцар 

представники 

Національної 

ради 
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З питань ліцензійного забезпечення 

 

6.1 Підготувати відомості з Державного реєстру ТРО України 

для оприлюднення на офіційному сайті  Національної ради 

протягом 

півріччя 

В. Коваль 

 

 

Л. Запорожець 

 

 

6.2 Надати інформацію про виконання показників по паспорту 

бюджетної програми 6441010 «Керівництво та управління 

здійсненням контролю у сфері телебачення і 

радіомовлення» 

 

протягом 

півріччя  

 

 М. Онопрієнко Л. Запорожець  

6.3 Здійснити заходи щодо ліцензування мовлення та 

провайдерів програмної послуги 

протягом 

півріччя 

О. Ільяшенко 

О. Черниш 

 

Л. Запорожець 

 

 

6.4 Підготувати пропозиції для впорядкування ліцензій на 

телевізійне мовлення НСТУ 

  

протягом 

півріччя 

Т. Руденко 

 

Л. Запорожець 

 

 

6.5 Здійснити заходи щодо реєстрації  Суб’єктів інформаційної 

діяльності 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль 

 

Л. Запорожець 

 

 

6.6 Підготувати інформацію до Звіту Національної ради за 

2020 рік 

 

січень В. Коваль 

 

Л. Запорожець 
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З питань міжнародної діяльності 

 

7.1 Співпрацювати з Офісом Ради Європи в Україні у рамках 

реалізації проектів підтримки медіа сфери (в т.ч. в онлайн 

січень – В. Коваль І. Моцар  
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форматі) 

 

червень  

7.2 Забезпечити проведення заходів на двосторонньому рівні у 

співпраці з регуляторними органами іноземних країн (в т.ч. 

в онлайн форматі) 

 

січень – 

червень  

В. Коваль І. Моцар  

7.3 Забезпечити участь представників Національної ради у 

засіданнях міжнародних та регіональних організацій 

(в т.ч. в онлайн форматі), зокрема: 

- Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та 

інформаційного суспільства; 

- Європейської платформи регуляторних органів 

 

січень – 

червень  

В. Коваль І. Моцар  
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З питань висвітлення діяльності Національної ради 

 

8.1 Проводити брифінги або пресконференції для 

представників ЗМІ за резонансними питаннями діяльності 

Національної ради (за умови продовження карантинних 

заходів у режимі онлайн) 

 

за потреби О. Герасим’юк, 

М. Онопрієнко  

Т. Кравченко  

8.2 Організовувати інтерв’ю та участь у програмах на 

телеканалах та радіо голови, заступників голови та членів 

Національної ради. Забезпечувати надання коментарів 

представникам ЗМІ 

 

постійно О. Герасим’юк, 

М. Онопрієнко 

Т. Кравченко  

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

М. Онопрієнко 

 

Т. Кравченко  

8.4 Здійснювати щоденний моніторинг інформаційного 

простору 

 

постійно О. Герасим’юк, 

М. Онопрієнко 

Т. Кравченко  

8.5 Висвітлювати участь голови, заступників голови та членів 

Національної ради у галузевих заходах 

 

за потреби О. Герасим’юк, 

М. Онопрієнко 

Т. Кравченко  
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8.6 Інформувати аудиторію про діяльність Національної ради у 

соціальних мережах 

 

постійно О. Герасим’юк, 

М. Онопрієнко 

Т. Кравченко  

8.7 Здійснювати контентне наповнення вебсайту Національної 

ради 

 

постійно О. Герасим’юк, 

М. Онопрієнко 

Т. Кравченко  

8.8 Сприяти проведенню системних засідань Громадської ради 

при Національній раді  

 

за потреби О. Герасим’юк, 

Т. Руденко 

Т. Кравченко  

8.9 Координувати проведення засідань робочої групи зі 

створення правил захисту дітей у медіа 

 

протягом 

півріччя 

О. Герасим’юк Т. Кравченко  

8.10 Брати участь у заходах у рамках становлення суспільного 

мовлення в Україні 

за потреби О. Герасим’юк, 

Т. Руденко 

Т. Кравченко  

 

 

 

8.11 Провести Конференції і затвердити членів Наглядової ради 

НСТУ від сфер освіти та науки, забезпечення прав 

національних меншин, захисту інтересів дітей та молоді, 

творчої сфери, захисту прав осіб з особливими потребами 

 

січень О. Герасим’юк, 

Т. Руденко 

Т. Кравченко  

8.12 Забезпечити ухвалення рішення щодо входження до 

Наглядової ради НСТУ представників нових депутатських 

фракцій і груп Верховної Ради України 

 

січень О. Герасим’юк, 

Т. Руденко 

Т. Кравченко  

8.13 Здійснити організаційні заходи, провести Конференцію і 

затвердити члена Наглядової ради НСТУ від правозахисної 

сфери 

 

протягом 

півріччя 

О. Герасим’юк, 

Т. Руденко 

Т. Кравченко  
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Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради 

 

 

9.1 Забезпечити поточну роботу та доопрацювання системи 

електронного документообігу Національної ради (СЕД) 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко 

О. Карамушка 
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9.2 Взяти участь у підготовці технічних завдань,   проектів 

бюджетних запитів щодо перспективного матеріально-

технічного забезпечення Національної ради 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко 

О. Кравчук 

 

9.3 Забезпечити технічну підтримку роботи електронної версії 

Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності, 

вебсайту Національної ради, корпоративної електронної 

пошти та систем моніторингу радіо і телебачення 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко 

О. Карамушка 

С. Мамука 

 

9.4 Підготовка технічних завдань, технічних проектів щодо 

об’єднання інформаційних систем Національної ради в 

єдиний портал та їх інтеграція до загальнодержавних 

інформаційних ресурсів 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко 

О. Кравчук 

О. Карамушка 

 

9.5 Проведення державних закупівель на придбання 

комп’ютерного і серверного обладнання та оргтехніки для 

потреб апарату Національної ради 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко  

9.6 Утримувати в належному стані адміністративний будинок 

та прибудинкову територію 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко 

С. Мамука 

 

9.7 Утримувати та належним чином експлуатувати 

автотранспорт 

 

протягом 

півріччя 

В. Коваль Т. Тарасенко 

О. Кравчук 

 

9.8 Проаналізувати та підготувати довідку про стан 

виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

апарату Національної ради за 2020 року 

січень- лютий В. Коваль  

С. Кучерук 

Т. Собчук  

Т. Коваль  

 

9.9 Здійснити організаційні заходи щодо проведення перевірки 

стану діловодства та виконавської дисципліни у 

структурних підрозділах 
 

протягом 

півріччя 

В. Коваль  

С. Кучерук 

Т. Собчук  

Т. Коваль  

 

9.10 Здійснити моніторинг виконання визначених завдань і 

ключових показників державними службовцями у 2021 

році 

червень О. Герасим’юк С. Кучерук 

сектор 

персоналу, 
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 керівники 

структурних 

підрозділів 

9.11 Підготувати інформаційно-аналітичну довідку за 

підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік  
 

січень В. Коваль Т. Собчук 

Л. Живолуп 

 

 

 

 

Керівник апарату    /підпис/  Сергій КУЧЕРУК 

 


