
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 735 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації  

та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим  

та міста Севастополя», що надійшов на погодження від Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації  

та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим  

та міста Севастополя», що надійшов на погодження від Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України листом № 22/8.4-2895-21 

від 31.05.2021, керуючись частиною другою статті 24 Закону України  

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

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Погодити проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації  

та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим  

та міста Севастополя» із зауваженнями, що додаються.  

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, юридичне.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Герасим’юк О. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення Національної ради 

10.06.2021 № 735 

 

Зауваження  

до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії  

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території  

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» 

 

Національна рада розглянула проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії  

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території  

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», підготовлений 

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Проєктом Плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя (далі – Проєкт Плану заходів) Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення визначено відповідальною за виконання заходів (за 

згодою). 

Пунктом 125 проєкту Плану заходів передбачається проведення кампаній 

для інформування громадян України про корінні народи України, які 

сформувалися на території Кримського півострова, зокрема кримських татар, 

караїмів та кримчаків, щодо їх історії, культури, мови та їх внеску у розбудову 

України.  

До повноважень Національної ради не належить проведення кампаній, 

пов’язаних із інформуванням громадян України. 

Пропонуємо виключити Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення із відповідальних виконавців вказаного пункту.  

Разом з цим, пропонуємо включити Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення (за згодою) до відповідальних за виконання пунктів 

116, 117 проєкту Плану заходів. 

Враховуючи зазначене, погоджуємо проєкт розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії  

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя» із зауваженнями. 

 

 

 

 

 


