
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 546  

 

24.08.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Про розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 

інформаційної безпеки на період до 2025 року»,  

що надійшов на погодження від Міністерства культури  

та інформаційної політики України 

 

Розглянувши та обговоривши проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інформаційної 

безпеки на період до 2025 року», що надійшов від Міністерства культури та 

інформаційної політики України листом від 11.08.2022 № 05/11/1291-22, 

керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на 

період до 2025 року» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства культури та 

інформаційної політики України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та 

бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування, представників 

Національної ради, відділ зв’язків з медіа та суспільними інституціями. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Бурмагіна. 
 

 
Голова     /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

24.08.2022 № 546 

 

Зауваження 

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інформаційної 

безпеки на період до 2025 року» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інформаційної 

безпеки на період до 2025 року», що надійшов від Міністерства культури та 

інформаційної політики України листом від 11.08.2022 № 05/11/1291-22. 

Відповідно до проекту Плану заходів з реалізації Стратегії інформаційної 

безпеки на період до 2025 року Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення визначено відповідальною за виконання заходів. 

До стратегічної цілі 1 

Пунктом 9 стратегічного завдання 1 передбачається «Проведення 

офіційного моніторингу телерадіопрограм українських телерадіоорганізацій та 

іноземних мовників, які ретранслюють свої програми на території України». 

Індикатор виконання – підготовлено звіти за результатами моніторингу.  

Пропонуємо визначити відповільним виконавцем Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою). Відповідно до 

законодавства Національна рада не готує звіти за результатами офіційного 

моніторингу телерадіопрограм. 

До стратегічної цілі 4 

Пунктом 1 стратегічного завдання 5 передбачається «Забезпечення 

оприлюднення Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що 

ретранслюються». Це не є питанням зобов’язань України, а виконанням 

положень частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

До стратегічної цілі 7 

Пунктом 1 стратегічного завдання 2 передбачається  «Переоформлення 

ліцензій на канали мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не 

мають ліцензій на цифрове мовлення, з метою завершення переходу від 

аналогового до цифрового мовлення». Здійснення переходу від аналогового до 

цифрового мовлення здійснюється не тільки шляхом переоформлення ліцензій 

на мовлення, а й на підставі проведення конкурсів на отримання ліцензій на 

багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті 

DVB-T2 (MPEG-4) (місцеве мовлення). 

У зв’язку з цим пропонуємо пункт викласти в такій редакції:  

«1. Ліцензування телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають 

ліцензій на цифрове мовлення, з метою завершення переходу від аналогового до 

цифрового мовлення». 



Пунктом 1 стратегічного завдання 3 передбачається «Забезпечення 

належного рівня фінансування АТ «НСТУ», необхідного для вироблення 

суспільно необхідного контенту. Національну раду слід виключити з 

відповідальних виконавців заходу, оскільки питання фінансування АТ «НСТУ» 

не належить до її компетенції. 

Пункт 3 стратегічного завдання 3 дублює положення пункту 5 стратегічного 

завдання 4.  

У зв’язку з цим пропонуємо: 

у пункті 3 стратегічного завдання 3 включити Національну раду України з 

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

заходу; 

пункт 5 стратегічного завдання 4 виключити. 

Пунктом 2 стратегічного завдання 4 передбачається «Поступове 

наближення національного законодавства до положень Директиви № 2010/13/ЄС 

(Директива про аудіовізуальні медіа-послуги) Європейського Парламенту щодо 

надання аудіовізуальних медіапослуг. Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення (за згодою) визначено відповідальним виконавцем 

заходу. Разом з тим, слід врахувати, що Національна рада не є розробником актів 

Кабінету Міністрів України. 

Пунктом 4 стратегічного завдання 4 передбачається «Затвердити порядок 

формування Переліку іноземних телерадіопрограм, що ретранслюються в 

Україні з метою захисту інформаційного простору України від аудіовізуальної 

продукції держави-агресора шляхом використання механізмів Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення. Національна  рада України з питань 

телебачення і радіомовлення (за згодою) визначена відповідальним виконавцем 

заходу.  

Рішенням Національної ради від 18.11.2021 № 1727 затверджено Порядок 

формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що 

ретранслюються, який зареєстровано Міністерством юстиції України 19.01.2022 

за № 61/37397. 

У зв’язку з цим, пункт 4 стратегічного завдання 4 слід виключити. 

Враховуючи вищевикладене, Національна рада погоджує проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року» із 

зауваженнями. 

 

______________ 

 

 


