ЗВІТ
представника Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
у Черкаській області
Горбаченко Надії Петрівни
за 2015 рік

1. Вступ
Звіт висвітлює діяльність представника Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення у Черкаській області за 2015 рік. У своїй
роботі представник насамперед керувалася Законами України "Про телебачення
і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення", "Про рекламу", "Про захист суспільної моралі", "Про
авторське право та суміжні права", а також Положенням "Про представника
Національної ради".
1.1. Загальний стан телерадіопростору області

Місце розміщення обладнання МХ –1,2,3,5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

м. Черкаси
м. Канів
м. Кам’янка
м. Корсунь--Шевченківський
м. Шпола
с.Полянецьке, Уманський р-н
с. Буки, Маньківський р-н
с. Сатанівка, Монастирищенський р-н

Вихідна потужність
обладнання кожного МХ
1000 Вт
200 Вт
100 Вт
100 Вт
200 Вт
200 Вт
200 Вт
200 Вт

Загальна кількість телерадіоорганізацій Черкаської області – 46.
Загальна кількість ліцензій Національної ради України у Черкаській
області – 58.
Вид діяльності

Кількість
ТРО

Радіомовники

17

Телемовники

11

Провайдери
програмної
послуги

18

Співвідношення кількості ТРО
за видом діяльності до загальної
кількості ТРО, %

Кількість ліцензій
ФМ
Проводове РМ
Аналагове ТБ
Кабельне ТБ
Цифрове ТБ
Аналогове/цифрове
IPTV

7
16
8
5
1
16
4

24 %
36,9 %

39,1 %

Характеристика телерадіоінформаційного простору Черкаської області
2015 рік

Провайдери
програмної послуги
39%

Телемовники
37%

Радіомовники
24%

У 2015 році продовжується скорочення кількості радіоточок. На сьогодні
їх близько 53 тисячі, що майже на 5 тисяч менше, ніж 2014 року. Об'єктивними
причинами цього процесу є, насамперед, зношеність матеріально-технічної
бази.
Цей вид мовлення все ще відіграє важливу роль у тих населених пунктах,
де йому немає альтернативи, особливо в сільській місцевості.
Проблеми стану мережі проводового радіо систематично обговорюються
на нарадах облдержадміністрації, із залученням фахівців «Укртелекому» тощо.
В області цій темі приділяється постійна увага.
Кількість радіотрансляційних точок за даними Черкаської філії
ПАТ "Укртелеком"
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Територіальна одиниця
Городище
Драбів
Жашків
Звенигородка
Золотоноша
Кам"янка
Канів
Катеринопіль

2014
всього
1291
2067
1200
1782
2859
2487
1021
658

Основні радіоточки
2015
всього
місто
1155
704
1945
838
1103
795
1666
1136
2472
1622
2311
1357
966
815
617
236

район
451
1107
308
530
850
954
151
381

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Корсунь-Шевченківський
Лисянка
Маньківка
Монастирище
Сміла
Тальне
Умань
Христинівка
Чорнобай
Чигирин
Шпола
Черкаси
Всього по області:

972
717
1129
194
3057
2163
5355
137
3062
745
2 365
24326
57587

846
619
1010
169
2722
1991
4848
118
2 791
654
2 135
22672
52810

783
538
619
152
2108
1155
3980
118
716
572
1669
17740
37653

63
81
391
17
614
836
868
0
2075
82
466
4932
15157

Графічне відображення кількості радіоточок в Черкаській області
станом на 2015 рік
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Динаміка зменшення кількості радіоточок у Черкаській області
2010-2015рр.
Звітний період (рік)
Кількість радіоточок (шт)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

117058

103827

76626

64599

57587

52810
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1.2. Підсумки ліцензування телерадіомовлення за звітний період

Національна рада здійснює ліцензування телерадіомовлення відповідно до
вимог Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення», а також згідно з Планом
розвитку національного телерадіоінформаційного простору. На засіданнях
Національної ради упродовж звітного періоду розглянуто 20 заяв з питань
ліцензування телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги
Черкаського регіону.
№, дата
РІШЕННЯ № 355
від12.03.2015

Назва рішення
Про заяву ПП РК «ЧЕРКАСИ-ВИБІР», м. Черкаси, щодо продовження строку дії
ліцензії на мовлення (НР № 0582-м від 19.05.2008),(ефірне, позивні: «Радіо РОКС –
Україна»)
РІШЕННЯ № 329
Про заяву ПП «АГЕНЦІЯ ВІДЕОРІШЕНЬ», м. Черкаси, щодо переоформлення
від 05.03.2015
ліцензій на мовлення (НР № 1856-м від 25.12.2013 та НР № 1665-м від 01.10.2012) та
переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення (НР № 1856-м від
25.12.2013 та НР № 1665-м від 01.10.2012),(ефірне, позивні: «Радіо Че»)
РІШЕННЯ № 383
Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ СМІЛА», м. Черкаси, щодо видачі ліцензії
від19.03.2015
провайдера програмної послуги
РІШЕННЯ № 480
Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ЗВЕНИГОРОДКА», м. Черкаси, щодо видачі ліцензії
від 02.04.2015
провайдера програмної послуги
РІШЕННЯ № 481від
Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ПЕРЕЯСЛАВ», м. Черкаси, щодо видачі ліцензії
02.04.2015
провайдера програмної послуги
РІШЕННЯ № 482від
Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ВАТУТІНО», м. Черкаси, щодо видачі ліцензії
02.04.2015
провайдера програмної послуги
РІШЕННЯ № 493
Про заяву КП «ТЕЛЕКОМПАНІЇ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл., щодо
від 02.04.2015
продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00427-м від 15.07.2005), (кабельне,
логотип: «УМАНЬ»)
РІШЕННЯ № 555
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «САТУРН-TV», м. Умань Черкаської обл., щодо
від 15.04.2015
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0536-м від 13.09.2001), (ефірне, позивні:
«MID-FM»)
РІШЕННЯ № 571від
Про заяву ПП «ГІЛЕЯ-А», смт Маньківка Черкаської обл., щодо переоформлення
15.04.2015
ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0634-п від 30.12.2005)
РІШЕННЯ № 617
Про заяву ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера
від 29.04.2015
програмної послуги (НР № 0993-п від 28.10.2011, м. Черкаси)
РІШЕННЯ № 697
Про заяву ПП «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, щодо переоформлення
від 07.05.2015
ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 1274-п від 09.08.2013, IPTV)
РІШЕННЯ № 774
Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ЧЕРКАСИ», м. Черкаси, щодо видачі ліцензії
від 11.06.2015
провайдера програмної послуги
РІШЕННЯ № 791
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ - ЗОЛОТОНОША»,
від 11.06.2015
м. Золотоноша Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги (НР № 0878-п від 20.12.2010)
РІШЕННЯ № 905
Про заяву ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА», смт Калинівка
від 25.06.2015
Київської обл.,щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (м. Христинівка)
РІШЕННЯ № 921
Про заяву ТОВ «ЦЕНТР БІТМ», м. Звенигородка Черкаської обл., щодо
від 25.06.2015
переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 1376-п від 17.03.2014)
РІШЕННЯ № 932
Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «САТУРН-TV», м. Умань Черкаської обл., щодо
від 25.06.2015
продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00500-м від 13.09.2008), (ефірне,
позивні: «MID-FM»)
РІШЕННЯ № 1112
Про заяву ТОВ «ТРК «ТІМ», м. Умань Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії
від 15.07.2015
провайдера програмної послуги (НР № 0944-п від 04.08.2011)
РІШЕННЯ № 1113
Про клопотання ТОВ «ТРК «ТІМ», м. Умань Черкаської обл., щодо анулювання
від 15.07.2015
ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0945-п від 04.08.2011)
РІШЕННЯ № 1172
Про заяву ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера
від 23.07.2015
програмної послуги (НР № 00091-п від 28.10.2011, м. Черкаси)
РІШЕННЯ № 1179
Про заяву ПП РАДІОКОМПАНІЯ «ЧЕРКАСИ-ВИБІР», м. Черкаси, щодо
від 23.07.2015
переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00489-м від 19.05.2015) (ефірне, позивні:
«Радіо РОКС-Україна»)

2. Дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов та умов
ліцензії
Основою оцінки стану дотримання телерадіоорганізаціями умов ліцензій
та норм чинного законодавства є результати планових та позапланових
перевірок і моніторингів, які здійснювались на системній основі представником
та працівником секретаріату представника і базувалось на:
– планах перевірок, затверджених Національною радою;
– рішеннях Національної ради та наказах голови Національної ради;
– дорученнях членів Національної ради та її апарату;
– планах роботи представника та працівника секретаріату
представника;
– зверненнях громадян та інших обставинах, які потребували
з’ясування.
Всього в 2015 році представництвом Національної ради у Черкаській
області здійснено 9 перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів програмної
послуги щодо дотримання ними умов ліцензій та вимог чинного законодавства
у сфері телерадіомовлення.
Планових перевірок – 8, зокрема:
- 3 перевірки(рік діяльності);
- 5 перевірок (закінчення терміну дії ліцензії, 210 днів).
За звітний період була проведена 1 позапланова перевірка Товариства з
обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ВІККА», м. Черкаси
ліцензія НР№00274-м від “12” вересня 2011р., предмет перевірки:дотримання
вимог ч.7 ст.27,п.а) ч.1 ст.59 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення».
Санкція «оголошення попередження» Національною радою застосована
стосовно діяльності телерадіоорганізації Черкаської області ТОВ «ТРК
«Антена-Плюс», м. Черкаси, НР № 0064-м від 03.04.2006.
Упродовж року представник розглянув 110 усних заяв громадян щодо
різних аспектів діяльності провайдерів програмної послуги. Завдяки
реагуванню представника порушення щодо надання програмної послуги
усунуто.
Місцевимтелерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги
надано понад 20 консультацій щодо різних аспектів їх діяльності, зокрема щодо
дотримання чинного законодавства та умов діючих ліцензій, а також підготовки
пакетів документів для внесення змін і доповнень до діючих ліцензій.
Представник постійно відслідковує рішення Національної ради щодо
поповнення списку адаптованих програм іноземних мовників та інформує про
них провайдерів програмної послуги.
Під час перевірок, проведених у звітному періоді, в діяльності ліцензіатів
зафіксовано зменшення кількості порушень вимог чинного законодавства й
умов ліцензій, що вказує на позитивну динаміку в роботі телерадіоорганізацій і
провайдерів програмної послуги та свідчить про прагнення компаній
працювати у правовому полі.

Перевірки телерадіоорганізацій Черкаської області
2015 рік

№

Назва, адреса та реквізити
телерадіоорганізації

№ та дата видачі
ліцензії

Вид діяльності,
підстава
перевірки

Територія
розповсюдження
програм

Дата
перевірк
и

м. Черкаси,
м. Золотоноша та
Золотоніський,
Черкаський,
Чорнобаївський райони
м. Умань

29.01.2015

РІШЕННЯ № 241 від 18.02.2015
Інформацію про результати планової перевірки ПП «АГЕНЦІЯ
ВІДЕОРІШЕНЬ», м. Черкаси, взяти до відома.

12.02.2015

РІШЕННЯ № 367 від 19.03.2015
Взяти до відома наявність порушення ТОВ «Телекомпанія «Сатурн TV», м. Умань Черкаської обл., НР № 0536-м від 13.09.2001, ч. 8 ст. 28
та ч. 1 ст. 47 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телекомпанія «Сатурн - TV», м. Умань
Черкаської обл., протягом місяця привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання
ліцензіатом цього рішення Національна рада може призначити
позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі
документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч.
5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або
звернутися до суду про анулювання ліцензії у зв’язку з невиконанням
розпорядження про усунення порушень, що передбачено п. в) ч. 5 ст. 37
Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
РІШЕННЯ № 506 від 09.04.2015
Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ЦЕНТР БІТМ», м.
Звенигородка Черкаської обл., вимог частини 5 статті 42 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення».
Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЦЕНТР БІТМ», м. Звенигородка
Черкаської обл., протягом місяця привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання
ліцензіатом цього рішення по завершенні вказаного у рішенні терміну
Національна рада може призначити позапланову перевірку або
оголосити попередження на підставі документальних свідчень про
невиконання рішення, що передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до суду
про анулювання ліцензії у зв’язку з систематичними порушеннями
ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення».
РІШЕННЯ № 719 від 21.05.2015
Інформацію
про
результати
позапланової
перевірки
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІККА», м. Черкаси, взяти до відома.

1. Приватне підприємство

НР № 1856-м
з 25 грудня 2013 р.
по 25 грудня 2020 р.

РМ
Рік діяльності

2. Товариство з обмеженою

НР № 0536-м
з 13 вересня 2001 р.
по 13 вересня 2015р.

РМ
Закінчення
терміну дії ліцензії

3. Товариство з обмеженою

НР № 1376-п
з 17 березня 2014 р.
по 17 березня 2024р.

Провайдер
Рік діяльності

м. Звенигородка,
м. Ватутіне,
смт Лисянка
Черкаської області

24.03.2015

4. ТОВ «Телерадіокомпанія

НР № 00274-м
з 12.09.2011
багатоканальна

ТМ
позапланова

м. Черкаси

16.04.15

„АГЕНЦІЯ ВІДЕОРІШЕНЬ”,
м. Черкаси

відповідальністю
„Телекомпанія „Сатурн-TV”,
Черкаська обл., м. Умань

відповідальністю „Центр
БІТМ”, Черкаська обл.,
м. Звенигородка

«ВІККА», м. Черкаси

Результати розгляду на засіданні
Національної ради

телемережа МХ-5,
логотип: «ВІККА»

5. Приватне підприємство „Гілея

НР № 0634-п
з 30 грудня 2005 р.
по 30 грудня 2015 р.

6. ТОВ „Телекомпанія „Сатурн-

НР № 0577-м
з 17 січня 2002 р.
по 18 січня 2016 р.

7. Товариство з обмеженою

НР № 0064-м
з 03 квітня 2006 р.
по 03 квітня 2016 р.

8. РЕДАКЦІЯ

НР № 00277-м
з 10 жовтня 2014 р.
до 10 жовтня 2024 р.

- А”, смт Маньківка
Черкаської обл.

ТV”, м. Умань Черкаської
обл.
відповідальністю
«Телерадіокомпанія
«Антена-Плюс»,
м. Черкаси

РАДІОМОВЛЕННЯ
ЧОРНОБАЇВСЬКОГО
РАЙОНУ
ТА СМТ ЧОРНОБАЙ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
смт Чорнобай Черкаської обл.
9. Редакція Звенигородського
районного радіомовлення,
м. Звенигородка Черкаської
обл.

НР № 2567
з 18 травня 2006 р.
до 18 травня 2016 р.

Провайдер
Закінчення
терміну
дії ліцензії
ТМ
Закінчення
терміну
дії ліцензії
ТМ
Закінчення
терміну
дії ліцензії

Проводове РМ
Рік діяльності

Проводове РМ
Закінчення
терміну
дії ліцензії

смт Маньківка

28.05.2014

РІШЕННЯ № 838 від 18.06.2015
Інформацію про результати планової перевірки ПП «ГІЛЕЯ-А», смт
Маньківка Черкаської обл., взяти до відома.

м. Умань

11 червня

РІШЕННЯ № 947 від 02.07.2015
Інформацію про результати планової перевірки ТОВ «Телекомпанія
«Сатурн - TV», м. Умань Черкаської обл., взяти до відома.

м. Черкаси

3 вересня

смт Чорнобай
та Чорнобаївський р-н

РІШЕННЯ № 1518 від 01.10.2015
Визнати порушення ТОВ «ТРК «Антена-Плюс», м. Черкаси, НР №
0064-м від 03.04.2006, Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»:
- ч. 7 ст. 27, оскільки всупереч умовам ліцензії було змінено мережу
мовлення (за ліц. - ТОВ «КЕТС і К» та ЗАТ «Комерційна телекомпанія
«TGS» у м. Черкасах, факт. - ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ);
- ч. 8 ст. 28, оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині
програмної концепції мовлення (відсутні програми іноземного
виробництва, культурологічні, просвітницькі, розважальні та дитячі
передачі);
- ч. 1 ст. 46, оскільки вихідні дані не відповідають ліцензійним умовам
(за ліц. - «Телерадіокомпанія «Антена-Плюс», факт. – «А»).
ТОВ «ТРК «Антена-Плюс», м. Черкаси, НР № 0064-м від 03.04.2006,
оголосити попередження.
Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРК «Антена-Плюс», м. Черкаси,
протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог
чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення
Національна рада може призначити позапланову перевірку або
застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством
України.
25 листопада ---

27 листопада --м. Звенигородка та р-н

Порівняльна таблиця перевірок, проведених у 2013–2015 роках
Звітний
період

Загальна
кількість
перевірок

Планові
перевірки

Позапланові
перевірки

Оголошено
попередження

2013
2014
2015

16
11
9

14
10
8

2
1
1

1
1

Загальна кількість перевірок ліцензіатів Національної ради України в Черкаській області
проведених у 2013-2015 роках

2014; 11

2015; 9

2013; 16

Кількість планових та позапланових перевірок ліцензіатів Національної ради України в
Черкаській області
проведених у 2013-2015 роках
14
12
10
8
6
4
2
0

2013
планов і перев ірки

2014
позапланов і перев ірки

2015
оголошено попередження

3. Дотримання телеорганізаціями вимог законодавства щодо частки
вітчизняного продукту в програмах (передачах)
Інформація щодо дотримання ТРО Черкаської області умов ліцензії та
законодавства України в галузі телерадіомовлення за результатами моніторингів і
перевірок за 2014 - 2015 роки
Звітний період (рік)
Середньозважений показник частки національного аудіовізуального продукту (%):
телебачення
радіомовлення
Середньозважений показник частки музичних творів вітчизняних авторів чи
виконавців (%):
телебачення
радіомовлення

2014
89,4
96,7
82,1
81

2015
92,8
90,1
95,5
72

89
77

74
70

4. Дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства
про рекламу і спонсорування
За 2015 рік не зафіксовано випадків порушення рекламного законодавства
в діяльності телерадіоорганізацій Черкаської області.
Аналіз результатів моніторингів щодо дотримання телерадіоорганізаціями
вимог законодавства про рекламу та спонсорство свідчить:
- обсяг реклами не перевищує передбаченого законодавством;
- при рекламуванні лікарських засобів телерадіоорганізації
дотримуються нових змін до Закону України «Про рекламу»;
- повністю відсутня реклама тютюнових виробів, алкоголю.
Телерадіоорганізації області дотримувалися положень Закону України
«Про місцеві вибори» і Закону України «Про рекламу», зокрема - ч.6 ст.57
Закону України «Про місцеві вибори». Час мовлення, відведений на політичну
рекламу на радіо та телебаченні, не перевищував 20 відсотків фактичного
обсягу мовлення протягом астрономічної доби.
На телебаченні час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не
перевищував 15 відсотків, на радіо 20 відсотків протягом кожної астрономічної
години фактичного мовлення.
5. Дотримання телеорганізаціями законодавства про вибори
Згідно статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
представництво Національної ради в Черкаській області здійснює нагляд та
контроль за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством про місцеві
вибори порядку мовлення телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної
послуги.
За результатами моніторингів у період виборчої кампанії було зафіксовано
4 факти, які мають ознаки порушення телерадіоорганізаціями України порядку
мовлення, визначеного виборчим законодавством.
Назва ТРО
ТОВ “Телерадіокомпанія
“Антена-Плюс”

Кількість
порушень
4

Категорія і суть ознаки порушення
3 - порушення правил «Дня тиші»
1 - агітація працівниками ЗМІ голосувати за одного з
кандидатів

Оприлюднення
неповної
соціологічної
інформації
в
ефірі
телерадіорганізацій області не зафіксовано.
Поширення в ЗМІ замовних матеріалів та використання тенденційної
передвиборної інформації в новинах не зафіксовано.
Цьому передували консультаційні наради представника з директорами та
власниками телерадіокомпаній, як до початку виборчого процесу, так і під час
виборної кампанії.
6. Захист телерадіоінформаційного простору
Представник приділяє особливу увагу
телерадіоорганізацій Черкаської області та

нагляду за діяльністю
відповідно до чинного

законодавства постійно здійснює комплекс наглядових заходів, спрямованих на
фіксацію та аналіз мовлення або програмної послуги, за допомогою запису,
перегляду (прослуховування) теле- (радіо-) програм, що розповсюджуються
ліцензіатом Національної ради.
Всього в 2015 році представником і секретаріатом представника здійснено
246 моніторингів, проаналізовано діяльність 46 телерадіорганізацій Черкаської
області.
Статистика здійснених моніторингів за 2015 р.

Радіомовники

Телемовники

Провайдери
програмної послуги

всього

Радіомовники

Телемовники

Провайдери
програмної послуги

246

45

98

103

1

-

1

-

Область (регіон)

Всього за 2015 рік

Кількість ТРО, у
яких зафіксовано
ознаки порушення

всього

Кількість ТРО,
моніторинг
мовлення яких
здійснено

Кількість ТРО, до
яких направлено
повідомлення за
результатами
моніторингів

Кількість ТРО,
за результатами
моніторингу
яких ініційовано
призначення
позапланових
перевірок

1

-

З огляду на складну суспільно-політичну ситуацію, з метою підкреслення
суспільної важливості інформаційного наповнення телерадіомовниками
програм, розуміння ними наслідків, до яких призводить зміст програм та їх
вплив на свідомість людей, своєї ролі в інформаційному просторі держави,
представництво протягом звітного періоду рекомендувалотелерадіокомпаніям
утриматися від показу в телерадіопередачах та фільмів за участю осіб, які
своїми публічними виступами розпалюють ворожнечу, принижують честь та
гідність українського народу, схвалюють дії терористів у східних областях
України, підтримують анексію Автономної Республіки Крим; рекомендувало
використання російського медійного продукту виключно за умови адаптації
такого продукту до вимог чинного законодавства України.
У звітному періоді головним у роботі з провайдерами програмної послуги
було питання про вилучення із переліку іноземних програм, зміст яких не
відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
ретрансляція, яких на території України не обмежується згідно з частиною
першою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Відповідно до наказу МВС України від 19.08.2014 № 840 «Про деякі
питання інформаційної безпеки України» Управлінням громадської безпеки
УМВС України в Черкаській області було налагоджено ефективну взаємодію з
представництвом Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення в області та вжито практичних заходів щодо належної організації
роботи дільничних інспекторів міліції міськрайорганів області. Так, протягом
звітного року під час проведення спільних заходів працівниками міліції було
відвідано 247 підприємств та організацій, 111 готелів, гуртожитків, баз
відпочинку, 303 розважальних та 48 лікувальних закладів. За результатами

проведених перевірок у 2015
не було зафіксовано фактів ретрансляції
заборонених російських телеканалів.
7. Підсумки
Упродовж 2015 року, відповідно до ст. 11 Закону України «Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», представник
Національної ради разом зі спеціалістом секретаріату представника
забезпечували реалізацію повноважень Національної ради на території регіону.
Пріоритетною складовою діяльності представника Національної ради у 2015
році була систематична робота із зверненнями телеглядачів, радіослухачів,
телерадіокомпаній. Зміст переважної частини скарг та звернень у 2015 р.
стосувався діяльності компаній – провайдерів програмної послуги (трансляції
російських мовників, тарифи, якість послуг тощо).
Упродовж звітного періоду представник оперативно реагувала на звернення
управлінь облради, облдержадміністрації, райрад, інших державних установ із
питань діяльності телерадіокомпаній області.Усі письмові запити було
розглянуто й на них надано відповіді. 80% відсотків листів, а також телефонних
дзвінків на адресу представника стосувалися роз'яснень щодо: передбачених
діючим законодавством вимог до формування вартості програмної послуги та
зміни програм в пакетах провайдерів програмної послуги; змісту передач чи
програм, які, з точки зору заявників, не відповідають дійсності, або були
образливі для них; якості мовлення, зміни переліку каналів, які транслюються у
мережах провайдерів програмної послуги, інформації з питань діяльності
телерадіоорганізацій.
Представник регулярно бере участь в офіційних заходах області, колегіях
облдержадміністрації, сесіях та засіданнях комісій обласної ради, у фахових
нарадах з питань розвитку інформаційної сфери у регіоні, була учасником
експертного семінару “Регуляторні повноваження Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення. Європейський досвід” та практичного
семінару для працівників Національної ради з моніторингу медіа в рамках
спільної програми ЄС та Ради Європи “Зміцнення інформаційного суспільства
в Україні” в м. Київ.
14 серпня 2015р. керівництво Національної ради провело виїзну нараду в
Черкаській області, в ході якої обговорили найболючіші питання регіону з
очільниками області, з представниками місцевих телерадіоорганізацій,
провайдерів програмної послуги.
Надія Горбаченко є членом Національної спілки журналістів України,
членом координаційної ради з питань інтелектуальної власності при обласній
державній адміністрації, член обласної козацької ради Черкащини, берегиня
Українського реєстрового козацтва, член Громадянського руху «За процвітання
Черкащини», член журі щорічного міжнародного телерадіофестивалю “Кобзар
єднає Україну”.
Представник спрямовувала свою роботу на сприяння розвитку
регіонального телерадіопростору.
Представник Національної ради
Н.Горбаченко
в Черкаській області

