Додаток
до листа
ГО «Українська Демократія»
від 13.06.2018 № 13-06-181

ЕКСПЕРТНІ ПРОПОЗИЦІЇ,
підготовлені ГО «Українська Демократія» за результатом проведення
громадської експертизи діяльності Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, подані 13.06.2018
На виконання пункту 5-2. Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976, (далі – Порядок)
зазначаємо:
1. Інформація про громадську експертизу:
1.1. Ініціатор громадської експертизи:
Громадська організація (далі – ГО) «Українська Демократія»: керівник –
Скакун Марко Леонідович; поштова адреса: вул. Велика Васильківська,
будинок 145/1, квартира 125, м. Київ, 03150; контактні дані: електронна адреса
ukrdemoc@gmail.com, телефон: +38 067 240 30 97.
1.2. Предмет громадської експертизи: виконання Держкомтелерадіо
завдань, визначених пунктом 3 Положення про Державний комітет телебачення
і радіомовлення України (надалі – Положення), у взаємодії з громадськістю
згідно пункту 7 Положення.
1.3. Мета громадської експертизи: оцінка виконання Держкомтелерадіо
завдань, визначених пунктом 3 Положення, у взаємодії з громадськістю згідно
пункту 7 відповідного Положення та підготовка пропозицій щодо посилення
такої взаємодії для їх врахування Держкомтелерадіо у своїй роботі.
1.4. Підстави для проведення громадської експертизи:
а) запит на проведення громадської експертизи діяльності
Держкомтелерадіо ГО «Українська Демократія» від 27.03.2018 №27-03-184
(далі – запит), дата надходження до Держкомтелерадіо 27 березня 2018 року;
б) наказ Держкомтелерадіо від 02.04.2018 №195 «Про проведення
громадської експертизи на запит громадської організації «Українська
демократія»» (далі – наказ).
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1.5. Строк проведення громадської експертизи: 27 березня 2018 року по
12 червня 2018 року, включно.
1.6. Відомості про експертів, які проводили експертизу:
Марко Скакун, Голова ГО «Українська Демократія».
1.7. Оцінка сприяння Держкомтелерадіо проведенню громадської
експертизи відповідно до Порядку:
– відповідність змісту наказу вимогам Порядку та вчасності його
видання (3 бали з 3) – наказ містив всі необхідні положення, були затверджені
відповідні заходи, наказ було видано вчасно;
– вчасність доведення змісту наказу до відома ініціатора громадської
експертизи (1 бал з 1) – зміст наказу було доведено вчасно;
– наявність інформації про надходження запиту, тексту наказу та заходів
на веб-сайті Агентства, а також вчасності їх розміщення (3 бали з 3) –
інформація була розміщена вчасно, в повному обсязі та в спеціально
створеному розділі «Громадська експертиза»;
– своєчасність надання матеріалів ініціатору громадської експертизи та
їх відповідність вимогам запиту (5 балів з 5) – матеріали були надані вчасно,
вони відповідали суті запиту, в супровідному листі було надано пояснювальну
та додаткову інформацію щодо матеріалів та взаємодії органу з громадськістю,
також було надано реєстр матеріалів експертизи.
Оцінка сприяння: 12 балів з 12.
____________________________________________________________________

2. Обґрунтована оцінка діяльності Держкомтелерадіо та ефективності прийняття і виконання ним рішень,
програм, реалізації владних повноважень щодо предмета експертизи:
2.1. Нормативно-правова база взаємодії Держкомтелерадіо з громадськістю:
№
з/п

Документ

1. Наказ Держкомтелерадіо від 23.01.2018 №35 "Про
затвердження Положення про громадську раду при
Державному комітеті телебачення і радіомовлення
України" (нова редакція Положення, стара була
погоджена Головою Держкомтелерадіо 07.06.2011;
Наказ Держкомтелерадіо від 16.02.2017 №34 "Про
затвердження персонального складу громадської ради
при Державному комітеті телебачення і радіомовлення
України".

Зміст

Доступ за посиланням

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=140791
&cat_id=83945 ;
Про взаємодію з
громадською радою
при Держкомтелерадіо

2. Наказ Держкомтелерадіо від 31.01.2017 № 21 "Про
Про взаємодію з
затвердження Положення про експертну раду
експертною радою
Державного комітету телебачення і радіомовлення Державного комітету
України з питань аналізу та оцінки видавничої
телебачення і
продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена
радіомовлення України
до розповсюдження на території України;
з питань аналізу та
оцінки видавничої
Наказ Держкомтелерадіо від 27.01.2017 № 19 "Про

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=140796
&cat_id=83945 ;
http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=137232
&cat_id=83946
http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=141720
&cat_id=141645
http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=141778
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затвердження складу експертної ради Державного
комітету телебачення і радіомовлення України з питань
аналізу та оцінки видавничої продукції щодо
віднесення її до такої, яка не дозволена до
розповсюдження на території України " (із змінами)
3. Наказ Держкомтелерадіо від 27.06.2017 № 116 "Про
утворення Міжвідомчої робочої групи з питань
виконання плану заходів з реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України"

4. Положення про Науково-технічну раду
з питань
видавничої справи
при Держкомтелерадіо
(наказ Держкомтелерадіо від 12.07.2010 № 185 (зі
змінами);
Наказ про склад Науково-технічної ради з питань
видавничої справи Держкомтелерадіо від
від 12.07.2010 р. № 185 (зі змінами).
5. Положення про колегію Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (Наказ

продукції щодо
віднесення її до такої,
яка не дозволена до
розповсюдження на
території України
Про взаємодію з
громадськими
об’єднаннями, які
залучені до виконання
Плану заходів щодо
реалізації Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань
євроатлантичної
інтеграції України
Про взаємодію з
науково-технічною
радою з питань
видавничої справи
Держкомтелерадіо
Про взаємодію з
колегією

&cat_id=141645

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=142655
&cat_id=142642

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=143675
&cat_id=60904
http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=143665
&cat_id=60904
http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=131879
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Держкомтелерадіо
від 18 жовтня 2011 року № 294
(із змінами).
6. Положення про премію імені В'ячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики,
затверджене наказом Держкомтелерадіо;
Наказ Держкомтелерадіо про затвердження Складу
комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за
кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики.

7. Положення про премію імені Івана Франка
інформаційної діяльності, затверджене
Держкомтелерадіо;
Склад Комітету з премії імені Івана Франка
інформаційної діяльності, затверджений
Держкомтелерадіо.

у галузі
наказом
у галузі
наказом

Держкомтелерадіо
Відповідно до
Положення для
розгляду, конкурсного
відбору творів
претендентів на
здобуття Премії,
визначення та
нагородження лауреатів
утворюється Комітет з
Премії за кращу
публіцистичну роботу в
галузі журналістики у
складі дев'яти осіб за
участю громадськості,
який діє на
громадських засадах
Для розгляду,
конкурсного відбору
творів претендентів на
здобуття Премії,
визначення та
нагородження лауреатів

&cat_id=62639

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=134276
&cat_id=88994
http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=137027
&cat_id=88994

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=89107
&cat_id=89082
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8. Постанова КМУ
від 14 січня 2004 р. N 32 «Про Премію Кабінету
Міністрів України імені Лесі Українки за літературномистецькі твори для дітей та юнацтва».
Склад Комітету з присудження Премії Кабінету
Міністрів України імені Лесі Українки за літературномистецькі твори для дітей та юнацтва,затверджений
наказом Держкомтелерадіо.

створюється Комітет з
Премії імені Івана
Франка у галузі
інформаційної
діяльності у складі
п’ятнадцяти осіб, який
діє на громадських
засадах.
Склад Комітету
формується з
представників
центральних органів
виконавчої влади та
громадськості (творчих
спілок)
Для конкурсного
відбору творів на
здобуття Премії,
визначення її
лауреатів утворюється
Комітет з присудження
Премії, який діє на
громадських засадах.

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=135244
&cat_id=89082

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=89132
&cat_id=88995

7

До складу Комітету
входять представники
центральних органів
виконавчої влади, а
також
представники
Національної спілки
письменників,
Національної спілки
художників,
Національної спілки
театральних діячів,
Національної спілки
кінематографістів.
.
9. Постанова КМУ від 20.03.2013 № 179 "Про Премію Комітет з присудження
Кабінету
Міністрів
України
імені
Максима
Премії Кабінету
Рильського";
Міністрів України імені
Склад Комітету з присудження Премії
Кабінету Максима Рильського є
Міністрів України
тимчасовим дорадчим
імені Максима Рильського.
органом, до складу
якого входять
представники
громадськості

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=141672
&cat_id=88995

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=107155
&cat_id=107113

http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=119243
&cat_id=107113

2.2. Врахування пропозицій громадськості під час виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань:
№
з/
п

1

2

Пропозиція

Протокол №1 засідання
громадської ради при
Держкомтелерадіо від
29.05.2017
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=134618&cat_id=
83948

Протокол №2 засідання
громадської ради при
Держкомтелерадіо від
26.09.2017
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article

Зміст

Врахування Держкомтелерадіо

1. Пропозиції громадської ради при Держкомтелерадіо
Пропозиції громадськості були враховані в
Пропозиції експертів Організації з
проекті Закону України «Про внесення змін
безпеки і співробітництва в Європі
до Закону України «Про реформування
(ОБСЄ), Української асоціації медіа
державних і комунальних друкованих
бізнесу (УАМБ), Центру демократії та
засобів масової інформації» щодо
верховенства права (ЦЕДЕМ) та ГО
удосконалення механізму реформування
Платформа прав людини до проекту
Закону України «Про внесення змін до
друкованих засобів масової інформації».
Закону України «Про реформування
Законопроект було зареєстровано
державних і комунальних друкованих
Верховною Радою за № 6560 від 08.06.2017.
засобів масової інформації» щодо
У результаті розгляду Верховною Радою
удосконалення механізму реформування
законопроекту 01.03.2018 його було
друкованих засобів масової інформації»
відхилено.
Пропозиції членів громадської ради до
Наказ затверджено Держкомтелерадіо
проекту наказу Держкомтелерадіо «Про
(17.10.2017 № 384) та зареєстровано
затвердження Порядку накладення
в Міністерстві юстиції України
Державним комітетом телебачення і
09 листопада 2017 р.
радіомовлення України
за № 1367/31235
адміністративно-господарських штрафів
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
та вилучення з обігу видавничої
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?art_id=137251&cat_id= продукції за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу
83948
справу»

3

4

Протокол №2 засідання
громадської ради при
Держкомтелерадіо від
26.09.2017
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=137251&cat_id=
83948

Протокол №3 засідання
громадської ради при
Держкомтелерадіо від
20.12.2017
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=139986&cat_id=
83948

Пропозиція організувати експертне
обговорення з приводу можливості
державної підтримки реформованим
виданням місцевої сфери
розповсюдження

Пропозиція підтримати пакет медійних
законопроектів, необхідних для
успішної реалізації реформи державних
та комунальних друкованих ЗМІ

cle?art_id=141756&cat_id=141645

Пропозицію включено до орієнтовного
плану проведення консультацій з
громадськістю на 2018 рік, затвердженого
наказом Держкомтелерадіо від 27.12.2017
№541
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140216&cat_id=89968
Експертне обговорення проведене 13.03.18
Позиція громадськості було підтримано і
озвучено керівництвом Держкомтелерадіо у
публічних заходах, зокрема, засіданнях
колегії Держкомтелерадіо, у публічному
звіті Голови Держкомтелерадіо Олега
Наливайка про підсумки роботи відомства в
2017 році
http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/
main?art_id=140762&cat_id=140761
а також у ЗМІ, зокрема, в інтерв’ю О.
Наливайка виданню Детектор медіа
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140444&cat_id=79615
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1.

2.

2. Пропозиції Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів з реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
Протокольне рішення
за підсумками першого
засідання Міжвідомчої
Пропозиції громадськості враховано у
робочої групи з питань
проекті Постанови КМУ «Про затвердження
виконання плану
Про співробітництво громадських
плану заходів щодо реалізації Концепції
заходів з реалізації
об‘єднань та органів державної влади,
вдосконалення інформування громадськості
Концепції
реалізацію громадських проектів у сфері з питань євроатлантичної інтеграції України
вдосконалення
інформування щодо питань
на 2018 рік»
інформування
євроатлантичної інтеграції
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
громадськості з питань
cle?art_id=138447&cat_id=74130
євроатлантичної
інтеграції України від
25.07.2017
Протокольне рішення
Пропозиції громадськості враховано у
за підсумками другого
проекті Постанови КМУ «Про затвердження
засідання Міжвідомчої
плану заходів щодо реалізації Концепції
Щодо підтримки ініціатив
робочої групи з питань
вдосконалення інформування громадськості
«Молодіжного центру Атлантичної
виконання плану
з питань євроатлантичної інтеграції України
Ради України» щодо інформування
заходів з реалізації
на 2018 рік»
громадськості в Луганській області
Концепції
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
вдосконалення
cle?art_id=138447&cat_id=74130
інформування
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1.

1

громадськості з питань
євроатлантичної
інтеграції України від
10.11.2017
3. Пропозиції науково-технічної ради з питань видавничої справи Держкомтелерадіо
1. Рішення колегії Держкомтелерадіо від
19.12.2017 № 7/18 «Про тематику наукових
робіт у сфері засобів масової інформації,
Про тематику наукових робіт у сфері
книговидавничої справи та інформаційнозасобів
масової
інформації,
Копія рішення
бібліографічної діяльності, фінансову
книговидавничої
Науково-технічної ради
підтримку розвитку наукової інфраструктури
справи
та
інформаційно-бібліографічної
з питань видавничої
на 2018 рік
діяльності,
фінансову
підтримку
справи
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
розвитку
Держкомтелерадіо від
cle?art_id=140170&cat_id=132927
наукової
інфраструктури
на
2018
рік
23.10.2017
2. Наказ Держкомтелерадіо від 30.01.2018
№52/60 "Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=141804&cat_id=116539
4. Пропозиції колегії Держкомтелерадіо
Рішення колегії
Наказ Держкомтелерадіо від 08.02.2017 № 23
Держкомтелерадіо від
Про підсумки роботи Державного
"Про реалізацію рішення колегії
31.01.2017 № 1/1
комітету телебачення і радіомовлення
Держкомтелерадіо від 31 січня 2017 року №
http://comin.kmu.gov.ua/
України у 2016 році та основні завдання
1/1"
control/uk/publish/article
на 2017 рік
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
?art_id=132928&cat_id=
cle?art_id=132934&cat_id=94566
132927
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2

3

4

5

Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
04.04.2017 № 2/2
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=133790&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
04.04.2017 № 2/3
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=133799&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
04.04.2017 № 2/4
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=133818&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
25.04.2017 № 3/5
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=134127&cat_id=
132927

Про стан виконання наукових робіт у
сфері засобів масової інформації,
книговидавничої справи та
інформаційно-бібліографічної
діяльності, фінансову підтримку
розвитку наукової інфраструктури у
2016 році

Наказ Держкомтелерадіо від 06.04.2017 № 65
"Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 04 квітня 2017 року №
2/2"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=133830&cat_id=94566

Про стан підготовки до проведення в
Україні пісенного конкурсу
"Євробачення - 2017

Наказ Держкомтелерадіо від 06.04.2017 № 66
"Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 04 квітня 2017 року №
2/3"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=133993&cat_id=94566

Про нагородження працівників
інформаційної та видавничої сфер
України

Наказ Держкомтелерадіо від 05.04.2017 № 64
"Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 04 квітня 2017 року №
2/4"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=133983&cat_id=94566

Про результати фінансовогосподарської діяльності
госпрозрахункових підприємств сфери
управління Держкомтелерадіо та стан
виконання ними фінансових планів у
2016 році

Наказ Держкомтелерадіо від 03.05.2017 № 78
"Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 25 квітня 2017 року №
3/5"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=134160&cat_id=94566
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Рішення колегії
Держкомтелерадіо від Про стан виконання Навчального плану
25.04.2017 № 3/6
підвищення кваліфікації працівників
http://comin.kmu.gov.ua/
засобів масової інформації в
control/uk/publish/article Укртелерадіопресінституті за 2016-2017
?art_id=134133&cat_id=
навчальний рік
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
25.04.2017 № 3/7
Про нагородження працівників
http://comin.kmu.gov.ua/
інформаційної та видавничої сфер
control/uk/publish/article
України
?art_id=134144&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
27.06.2017 № 4/8
Про стан інформаційного простору
http://comin.kmu.gov.ua/
Львівської області
control/uk/publish/article
?art_id=135167&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
Про хід виконання Закону України
27.06.2017 № 4/9
«Про реформування державних і
http://comin.kmu.gov.ua/
комунальних друкованих засобів
control/uk/publish/article
масової інформації»
?art_id=135084&cat_id=
132927

Наказ Держкомтелерадіо від 03.05.2017 № 77
"Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 25 квітня 2017 року №
3/6"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=134155&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 28.04.2017 № 74
"Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 25 квітня 2017 року №
3/7"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=134150&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 03.07.2017 №
121 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 27 червня 2017 року
№ 4/8"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=135114&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 03.07.2017 №
120 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 27 червня 2017 року
№ 4/9"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=135949&cat_id=94566
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Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
27.06.2017 № 4/10
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=135093&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
27.06.2017 № 4/11
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=135099&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
26.09.2017 № 5/12
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=137097&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
26.09.2017 № 5/13
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=137105&cat_id=
132927

Про план засідань колегії
Держкомтелерадіо на друге півріччя
2017 року

Наказ Держкомтелерадіо від 03.07.2017 №
119 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 27 червня 2017 року
№ 4/10"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=135077&cat_id=94566

Про нагородження працівників
інформаційної та видавничої сфер
України

Наказ Держкомтелерадіо від 27.06.2017 №
117 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 27 червня 2017 року
№ 4/11"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=135071&cat_id=94566

Про хід підготовки до перетворення
державного підприємства "Українська
студія телевізійних фільмів
"Укртелефільм" у публічне акціонерне
товариство "Укртелефільм"

Наказ Держкомтелерадіо від 28.09.2017 р. №
345 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 26 вересня 2017 року
№ 5/12"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=137115&cat_id=94566

Про нагородження працівників
інформаційної та видавничої сфер
України

Наказ Держкомтелерадіо від 28.09.2017 р. №
339 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 26 вересня 2017 року
№ 5/13"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=137110&cat_id=94566
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Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
31.10.2017 № 6/14
Про стан та вдосконалення
http://comin.kmu.gov.ua/
телерадіомовлення в прикордонних
control/uk/publish/article
областях України
?art_id=138102&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від Про стан виконання плану заходів щодо
31.10.2017 № 6/15
реалізації Концепції вдосконалення
http://comin.kmu.gov.ua/
інформування громадськості з питань
control/uk/publish/article євроатлантичної інтеграції України на
?art_id=138111&cat_id=
2017 рік
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
31.10.2017 № 6/16
Про стан виконання фінансових планів
http://comin.kmu.gov.ua/ госпрозрахунковими підприємствами у
control/uk/publish/article
першому півріччі 2017 року
?art_id=138095&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
19.12.2017 №7/17
Про хід виконання Закону України "Про
http://comin.kmu.gov.ua/ реформування державних і комунальних
control/uk/publish/article друкованих засобів масової інформації
?art_id=140161&cat_id=
132927

Наказ Держкомтелерадіо від 07.11.2017
№425 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 31 жовтня 2017 року
№ 6/14"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=138122&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 07.11.2017
№427 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 31 жовтня 2017 року
№ 6/15"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=138127&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 02.11.2017
№424 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 31 жовтня 2017 року
№ 6/16"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=138117&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 26.12.2017
№533 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 19 грудня 2017 року
№ 7/17"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140263&cat_id=94566
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Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
19.12.2017 №7/18
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=140170&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
19.12.2017 №7/19
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=140176&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
19.12.2017 №7/20
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=140183&cat_id=
132927
Рішення колегії
Держкомтелерадіо від
19.12.2017 №7/21
http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article
?art_id=140201&cat_id=
132927

Про тематику наукових робіт у сфері
засобів масової інформації,
книговидавничої справи та
інформаційно-бібліографічної
діяльності, фінансову підтримку
розвитку наукової інфраструктури на
2018 рік

Наказ Держкомтелерадіо від 22.12.2017
№530 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 19 грудня 2017 року
№ 7/18"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140210&cat_id=94566

Про стан фінансової дисципліни на
підприємствах, в установах та
організаціях сфери управління
Держкомтелерадіо за результатами
аудитів, проведених відділом
внутрішнього аудиту у 2017 році"

Наказ Держкомтелерадіо від 26.12.2017
№536 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 19 грудня 2017 року
№ 7/19"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140311&cat_id=94566

Про план засідань колегії
Держкомтелерадіо на перше півріччя
2018 року

Про нагородження працівників
інформаційної сфери України

Наказ Держкомтелерадіо від 26.12.2017
№535 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 19 грудня 2017 року
№ 7/20"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140301&cat_id=94566
Наказ Держкомтелерадіо від 21.12.2017
№520 "Про реалізацію рішення колегії
Держкомтелерадіо від 19 грудня 2017 року
№ 7/21"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=140156&cat_id=94566
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5. Пропозиції Комітету з премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі
журналістики, Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, Комітету з
присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для
дітей та юнацтва, Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського
Протокол засідання
Комітету з премії ім. В.
Наказ Держкомтелерадіо про присудження
Чорновола за кращу
Премії імені В. Чорновола 2017 року
публіцистичну роботу в Про визначення лауреата премії 2017 р. http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
галузі журналістики
cle?art_id=139715&cat_id=94566
від 10.10.2017 р
Протокол засідання
Комітету з премії імені
Івана Франка у галузі
інформаційної
діяльності
від 25.07.2017
Протокол засідання
Комітету з
присудження Премії
Кабінету Міністрів
України імені Лесі
Українки за
літературно-мистецькі
твори для дітей та
юнацтва від 03.02.2017
р.

Про визначення лауреатів премії ім.
Франка2017 р.

Про визначення лауреатів премії ім. Л.
Українки за літературно-мистецькі
твори для дітей та юнацтва

Наказ Держкомтелерадіо про присудження
премії ім. Івана Франка
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=135691&cat_id=94566

Постанова КМУ від 11 травня 2017 р. № 328
«Про присудження Премії Кабінету
Міністрів України
імені Лесі Українки за літературно-мистецькі
твори для дітей та юнацтва»
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249973116?=
print
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Протокол засідання
Комітету з
присудження Премії
Кабінету Міністрів
України імені Максима
Рильського
від 24.01.2017 р.

Про визначення лауреата Премії
Кабінету Міністрів України імені
Максима Рильського

Розпорядження КМУ
від 11 травня 2017 р. № 302-р. «Про
присудження Премії Кабінету
Міністрів України імені Максима
Рильського»
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249973104?=
print

Пропозиції експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу
та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на
території України враховано виданням наступних наказів:
Наказ від 26.06.17 №113 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=135258&cat_id=94566
Наказ від 07.07.17 №136 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=135304&cat_id=94566
Наказ від 27.07.17 №184 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=135842&cat_id=94566
Наказ від 03.08.17 №192 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
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походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=135848&cat_id=94566
Наказ від 11.08.17 №219 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=136229&cat_id=94566
Наказ від 20.09.17 №323 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137295&cat_id=94566
Наказ від 28.09.17 №348 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137283&cat_id=94566
Наказ від 05.10.17 №363 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137550&cat_id=94566
Наказ від 23.10.17 №400 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137881&cat_id=94566
Наказ від 29.11.17 №470 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
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походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=138746&cat_id=94566
Наказ від 01.12.17 №482 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=138751&cat_id=94566
Наказ від 27.12.17 №543 «Про надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=140355&cat_id=94566

Задля отримання пропозицій та зауважень від громадськості в рамках проведення консультацій з
громадськістю Держкомтелерадіо було оприлюднено наступні проекти:
- Проект Указу Президента України "Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132945&cat_id=61025;
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі (відмови у видачі,
переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або
виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну
територію України"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132433&cat_id=74130 ;
- проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки Національної суспільної телерадіокомпанії України"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132536&cat_id=74130 ;
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- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132551&cat_id=74130 ;
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів 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"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132573&cat_id=74130 ;
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції,
що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, передбаченого статтею 281 Закону
України "Про видавничу справу"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132890&cat_id=74130 ;
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на
ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора,
тимчасово окупованої території України"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=133253&cat_id=74130 ;
- проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки на 2017
рік"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=133378&cat_id=74130 ;
- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації" щодо удосконалення механізму реформування друкованих засобів масової
інформації»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=134235&cat_id=80453 ;
- проект Указу Президента України «Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули
у зв'язку з виконанням службових обов'язків»;
- проект Указу Президента України «Про Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки»
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http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=134523&cat_id=61025 ;
- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв'язку з виконанням
професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137726&cat_id=80453 ;
- проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=138447&cat_id=74130 ;
- проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану
заходів з відзначення 100-річчя з дня заснування Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана
Федорова"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137324&cat_id=74130 ;
-проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки"
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=140243&cat_id=74130
Щодо жодного проекту пропозиції та зауваження від громадськості не надходили.

2.3. Інформаційна довідка щодо взаємодії Держкомтелерадіо з інститутами
громадянського суспільства та організації консультацій з громадськістю:
Державний комітет телебачення і радіомовлення України тісно співпрацює
з організаціями громадянського суспільства, використовуючи різні механізми
такої співпраці та залучаючи громадськість до розробки, реалізації та
моніторингу державної політики в інформаційній та видавничій сфері.
2.3.1.
Консультативно-дорадчі
органи
за
участю
організацій
громадянського суспільства, створені при Держкомтелерадіо:
Представники громадськості входять до складу 4-х консультативнодорадчих органів, створених при Держкомтелерадіо: 1) колегії, 2) громадської
ради; 3)експертної ради з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо
віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території
України, 4) науково-технічної ради з питань видавничої справи.
Крім того, Держкомтелерадіо відповідно до доручень Кабінету Міністрів
України створив та організовує роботу:1) Комітету зі щорічної премії
Президента України «Українська книжка року»; 2) Комітету з премії імені Івана
Франка у галузі інформаційної діяльності; 3) Комітету з присудження
Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського; 4)Комітету з
присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за
літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва; 5) Комітету з премії імені
В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики;6)
комісії для конкурсного відбору кандидатів на призначення державних
стипендій для видатних діячів інформаційної сфери; 7) журі Всеукраїнського
конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва.
До їх складу обов’язково входять представники НСЖУ, НСПУ, громадських
організацій. Рішення комітетів, журі, комісії оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Держкомтелерадіо і тематичних рубриках сайту.
Також при Держкомтелерадіо діє Міжвідомча робоча група з питань
виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, до
складу якої увійшли представники інститутів громадянського суспільства.
Колегія Держкомтелерадіо створена для підготовки рекомендацій щодо
виконання Держкомтелерадіо завдань, погодженого вирішення питань, що
належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення
найважливіших напрямів його діяльності. До складу колегії входять
представники Профспілки працівників культури України, творчих спілок та ГО
- НСЖУ, НСПУ, Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка,
Асоціації «Незалежні регіональні видавці України», громадської спілки
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«Всеукраїнська громадська ліга Україна – НАТО», Української асоціації
видавців та книго розповсюджувачів.
Засідання колегії Держкомтелерадіо в 2017 році проводилися щомісяця.
Рішення колегії затверджувалися наказами Держкомтелерадіо. Всі документи:
склад колегії, рішення колегії,затверджені наказами Держкомтелерадіо,
розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Діяльність
Держкомтелерадіо»,
рубрика:
«Колегія
Держкомтелерадіо»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=141634
Громадська рада при Держкомтелерадіо
Новий склад громадської ради було обрано на установчих зборах
09.02.2017 ( наказ Держкомтелерадіо про затвердження нового складу ГР від 16
лютого 2017 р. №34).
До складу ГР при Держкомтелерадіо увійшли 23 представники інститутів
громадянського суспільства: Асоціації «Незалежні регіональні видавці
України», НСЖУ, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів,
ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників», Інтернет Асоціації України,
асоціації «Телекомунікаційна палата України», Всеукраїнської громадської
організації «Український союз промисловців і підприємців», Федерації
роботодавців медійної галузі України, «Академії української преси» , Асоціації
правовласників та постачальників контенту, громадської організації
«Індустріальний Телевізійний Комітет», Інституту Медіа Права ГО «Центр
демократії та верховенства права», МГО «Асоціація журналістів, видавців і
мовців «Новомедіа», громадської організації Всеукраїнський благодійний фонд
«Журналістська ініціатива», громадської організації «Детектор медіа»,
Української Асоціації видавців періодичної преси, Всеукраїнської громадської
організації
«Національна
Асамблея
інвалідів
України»,
Асоціації
«Індустріальний Телевізійний Комітет» , ВГО «Українська бібліотечна
асоціація» тощо.
Голова ГР - Човган Олександр Юрійович.
В 2017 році відбулося 3 засіданні громадської ради. Протоколи і рішення
розміщено
на
веб-сайті
Держкомтелерадіо
за
посиланням
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83948
Звіт про роботу громадської ради у 2017 році розміщено на офіційному
веб-сайті
Держкомтелерадіо
за
посиланням
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=144391&cat_id=83947
Експертна рада з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо
віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території
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України створена в 2017 році з метою реалізації статті 28¹ Закону України «Про
видавничу справу». Основним завданням експертної ради є здійснення аналізу
та оцінювання видавничої продукції, що має походження або виготовлена
та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України, та надання висновків щодо віднесення її до такої, яка дозволена або не
дозволена до розповсюдження на території України. Експертна рада
складається з 14 осіб. До неї входять, крім представників ЦОВВ, видавці,
науковці, представники НСЖУ, НСПУ, ГО «Культурний спротив»,
громадського руху «Інформаційний спротив». В 2017 році було проведено 12
засідань експертної ради, на яких було розглянуто 21 книгу щодо відповідності
або невідповідності її критеріям видавничої продукції, яка дозволена до
розповсюдження в України. Рішення експертної ради, затверджені наказами
Держкомтелерадіо, розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у
розділі25»До
уваги
розповсюджувачів
видавничої
продукції»
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=141778&cat_id=141645
Науково-технічна рада при Держкомтелерадіо - постійно діючий
дорадчий колегіальний орган з питань науково-технічного розвитку видавничополіграфічної галузі. У складі ради – 11 осіб, серед яких – представники
наукового середовища, викладачі ЗВО. В 2017 році проведено 1 засідання
(23.10. 2017), на якому розглядалася тематика наукових робіт у сфері засобів
масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної
діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури на 2018 рік.
Рішення
науково-технічної
ради
розглянула
і
схвалила
колегія
Держкомтелерадіо
19
грудня
2017
р.
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=140170&cat_id=132927
2.3.2. Консультації з громадськістю:
У Держкомтелерадіо запроваджено три основні форми консультацій з
громадськістю:
1.
Публічне громадське обговорення (у формі круглих столів,
зустрічей з громадськістю, відкритих засідань громадської ради, Міжвідомчої
робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України, комітетів, журі з визначення переможців конкурсів на
здобуття державних премій тощо).
2.
Електронні консультації ( понад 80 відсотків проектів нормативноправових актів, які розробляє Держкомтелерадіо, розміщуються у відкритому
доступі на веб-сайті Держкомтелерадіо для громадського обговорення у
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підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» розділу «Консультації з
громадськістю») .
3.
Вивчення громадської думки
(запроваджено щотижневі
моніторинги ЗМІ щодо вивчення громадської думки стосовно державної
політики в інформаційній та видавничій сфері, діяльності Держкомтелерадіо.
Інформаційна довідка за результатами моніторингу розсилається керівникам
структурних підрозділів для врахування в роботі).
Держкомтелерадіо щоквартально готує звіти про консультації з
громадськістю, які подає до Кабінету Міністрів України та розміщує на
офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у рубриці «Електронні консультації з
громадськістю та звітна інформація» розділу «Консультації з громадськістю» за
посиланням
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=89968
________________________________________________________________

3. Пропозиції щодо розв’язання суспільно значущої проблеми
взаємодії з громадськістю, врахування їх пропозицій у своїй роботі та
підвищення ефективності діяльності Держкомтелерадіо:
3.1. Створити на офіційному сайті Держкомтелерадіо в рамках існуючої
рубрики «Консультації з громадськістю» підрубрики «Вивчення громадської
думки» та «Публічне громадське обговорення» та забезпечити їх наповнення
відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі – Порядок
проведення консультацій з громадськістю).
3.2. Проведення вивчення громадської думки згідно пункту 22 Порядку
проведення консультацій з громадськістю доповнити заходами щодо
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій
та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
3.3. З метою розвантаження підрозділу Держкомтелерадіо,
відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції, та забезпечення довіри
громадськості до органу створити автоматизований сервіс повідомлення
заявника про факт надходження до Держкомтелерадіо його звернення,
надісланого на електронну поштову адресу за прикладом сайту Національної

27

поліції України1 або забезпечити таке інформування заявника щодо
реєстраційного номеру його звернення та призначеного виконавця шляхом
відправки таких повідомлень відповідальними посадовими особами.
3.4. З метою спрощення надходжень пропозицій громадськості до
Держкомтелерадіо та на виконання пункту 1.3. Порядку функціонування вебсайтів органів виконавчої влади (Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету телебачення і радіомовлення N 24/26 від 16.02.2015)
забезпечити на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо роботу модулю
електронних звернень громадян за зразком відповідного модулю Міністерства
соціальної політики2 .
3.5. При підготовці інформаційного повідомлення про проведення
публічного громадського обговорення, електронних консультацій з
громадськістю, громадського обговорення нормативно-правових актів
дотримуватись положень пунктів 15 та 17 відповідно Порядку проведення
консультацій з громадськістю.
3.6. При підготовці звітів за результатами проведення консультацій з
громадськістю, вивчення громадської думки та громадського обговорення
нормативно-правових актів, в тому числі регуляторних актів, дотримуватись
положень пунктів 20 та 24 Порядку проведення консультацій з громадськістю.
3.7. Під час розгляду та врахування пропозицій громадської ради
дотримуватись положень абзацу другого-третього пункту 15 Типового
положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету
міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, за відповідним зразком3.
3.8. З метою сприяння отримання пропозицій та зауважень від
громадськості під час проведення консультацій з громадськістю та
громадського обговорення проектів нормативно-правових актів у відповідності

1

2

3

https://ticket.np.gov.ua/?lang=uk
Приклад за посиланням: http://www.msp.gov.ua/content/electronne_zvernennya.php

. З прикладом належного розгляду та врахування можна ознайомитись за посиланням:

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245130597&cat_id=244999076

28

до міжнародних стандартів розглянути можливість організації
проведення за зразком офіційного веб-сайту Мінсоцполітики 4.

такого

3.9. З метою комплексної оцінки та покращення (в разі такої потреби)
організації роботи зі зверненнями громадян на підставі абзацу шостого пункту
3 Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в
органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 24 червня 2009 р. N 630, провести перевірку та оцінювання рівня
організації роботи із зверненнями громадян у Держкомтелерадіо згідно
показників та у порядку, визначеному відповідним актом. Забезпечити
оприлюднення такої перевірки та оцінювання.
3.10. Під час підготовки проектів регуляторних актів дотримуватися
положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного
акта» від 11.03.2004 № 308, а саме щодо проведення тесту малого
підприємництва (М-тест) з проведенням відповідних консультацій з
асоціаціями малого бізнесу щодо всіх таких проектів згідно методичних
роз’яснень Державної регуляторної служби України 5.
3.11. З метою посилення взаємодії Держкомтелерадіо з громадськістю
передбачити в межах штатного розкладу збільшення кількості працівників
відповідного підрозділу, котрий відповідає за взаємодію з громадськістю.

4
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