Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Звіт представника Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення в Кіровоградській області Любов Бакаленко за 2013 рік

1. Вступ
Звіт про діяльність представника Національної ради в Кіровоградській
області за період з 1 січня по 31 грудня 2013 року складено згідно зі ст. 11
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення».
Основою діяльності представника Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення в Кіровоградській області є законодавство
України, План розвитку національного телерадіоінформаційного простору,
рішення Національної ради.
Протягом року представник працювала за такими напрямками:
- нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері
телерадіомовлення та умов ліцензій телерадіоорганізаціями та
провайдерами програмної послуги області, виконання ними рішень
Національної ради;
- здійснення планових та позапланових перевірок;
- здійснення добових та/або цільових моніторингів діяльності ТРО;
- виконання розпоряджень і доручень керівництва Національної ради
та її апарату.
Важливого значення представник надає
індивідуальній роботі з
керівниками ТРО. Такий підхід суттєво сприяє запобіганню порушень
чинного законодавства та умов ліцензій, допомагає ТРО у підготовці
документів, необхідних для ліцензування, вирішенню проблем, що
виникають в процесі їх діяльності.
У виконанні завдань безпосередньо брав участь і секретаріат
представника, в якому працює один фахівець.

Станом на грудень 2013 року за підсумками ліцензування
структура телерадіопростору Кіровоградської області виглядає
таким чином.
Відповідно до ліцензій Національної ради в області працює 35
телерадіоорганізацій, з них:
регіональних (у межах області) – 2,
місцевих – 33.
За видами мовлення 35 телерадіокомпаній мають 51 ліцензію Національної
ради на різні види мовлення:
телеорганізацій – 6, з них:
ефірне аналогове мовлення – 2,
цифрове мовлення в МХ-5 - 4,
мовлення у кабельних мережах – 3.
радіоорганізацій ефірних – 10;
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радіоорганізацій проводового мовлення – 11;
провайдерів програмної послуги – 15 ;
Телерадіопростір Кіровоградської області також формують:
загальнонаціональні канали телемовлення (у цифровому форматі)
– 28;
загальнонаціональні та регіональні канали радіомовлення – 13;
провайдери програмної послуги з юридичними адресами в інших
регіонах – 2.
Якісні зміни, які відбулися в телерадіопросторі
- впровадження цифрового телемовлення
В області національний провайдер цифрових мультиплексів ТОВ
«Зеонбуд» розмістив цифрові передавальні станції у шести населених
пунктах: м. Кіровоград, м. Олександрія, м. Новоукраїнка, м. Новомиргород,
м. Новоархангельськ, смт. Устинівка. В зонах прийому мешканці регіону
отримують програми 28 загальнонаціональних та чотирьох місцевих і
регіональних мовників, які мають ліцензії на мовлення в цифрових
мультиплексах. Місцеві ТРО, які здійснюють мовлення в МХ-5 Кіровоградська ОДТРК, (7 населених пунктів), ТОВ ТРК «TTV»,
м. Кіровоград (1 населений пункт), ТОВ ТРК «КТМ», м. Олександрія
(1 населений пункт).
За результатами додаткового конкурсу на вільні місця у МХ-5,
підсумки якого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
підбила у травні 2012 року, Кіровоградська ОДТРК отримала можливість
здійснювати мовлення у м. Кременчуці Полтавської області, що значно
збільшило її глядацьку аудиторію.
Мешканці багатьох населених пунктів області, які придбали, або
отримали безкоштовно ТВ-тюнери, переконалися у перевагах цифрового
телебачення. Проте, за результатами моніторингу поширення цифрового
телесигналу, який провели спеціалісти Кіровоградської філії концерну РРТ,
телевізійні програми загальнонаціональних мовників у цифровому форматі
можуть бачити лише 55 % населення області за рахунок надходження
телесигналу з місцевих веж та з сусідніх областей. Що стосується цифрового
сигналу Кіровоградської ОДТРК, то її телепрограми мають змогу
приймати лише 50 % населення області.
Незважаючи на те, що Кіровоградська область розташована в рівнинній
степовій зоні, територія області покрита великою кількістю ярів та низин
вздовж річок. Саме в таких місцях розташовано більшість населених пунктів,
як невеликих сіл, так і достатньо великих селищ та міст. Тому навіть в зонах
з гарантованим покриттям цифровим мовленням в багатьох населених
пунктах, розташованих в долинах річок, цифровий сигнал недостатній для
прийому, або відсутній зовсім.
В додатку №1 надається перелік районів Кіровоградської області, де
вказано приблизний відсоток населення, яке може приймати програми
Кіровоградської обласної ТРК в цифровому стандарті. Як видно з переліку,
три райони (Ульяновський, Гайворонський, Вільшанський) зовсім не мають
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можливості приймати цифрові програми Кіровоградської ОДТРК, а 5
районів приймають лише частково (Голованівський, Онуфріївський,
Петрівський, Маловисківський, Добровеличківський).
Для збільшення кількості населення області, яке зможе дивитись в
цифровому стандарті програми Кіровоградської ОДТРК, що дозволить
одержувати детальну інформацію про життя області і роботу органів
місцевого самоврядування, бажано додатково встановити ще передавачі в
м. Бобринець, та м. Ульяновка.
Забезпечення цифровими ТВ-тюнерами пільгових категорій населення
області станом на 1.01.2013р.: 61% від потреби та 86% від потреби для осіб,
які мають ефірний спосіб приймання телевізійного сигналу (21 168 одиниць).
Додаток№1
Район
Онуфріївський
Світловодський
Знам'янський
Олександрівський
Олександрійський
Петрівський
Долинський
Устинівський
Бобринецький
Новгородківський
Компаніївський
Кіровоградський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Маловисківський
Добровеличківський
Вільшанський
Новоархангельський
Голованівський
Ульяновський
Гайворонський

% покриття
20%
30%
60%
50%
80%
20%
40%
90%
30%
40%
50%
80%
50%
50%
15%
20%
0%
70%
10%
0%
0%

Ефірне мовлення
В області
здійснюється телевізійне мовлення в аналоговому та
цифровому форматах. Стабільно працюють шість станцій цифрового
телевізійного наземного мовлення, у т. ч. і місцевих ТРО, які отримали
ліцензії Національної ради на мовлення в МХ-5: Кіровоградська ОДТРК,
ТОВ ТРК «КТМ», м. Олександрія, ТОВ ТРК «ТТV», м. Кіровоград.
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Приватні ТРО мають значні фінансові проблеми, пов’язані з
необхідністю сплачувати за розповсюдження сигналу в аналоговому та
цифровому форматах.
Враховуючи те, що місцеві телекомпанії здійснюють мовлення лише
у 2 із 21 району області, на сьогодні вкрай необхідним є продовження
розбудови мережі Кіровоградської ОДТРК. Для розповсюдження
телевізійних програм в аналоговому форматі КОДТРК нині задіяно 14
телевізійних передавачів, глядацька аудиторія складає – 79 % населення
області. Програми обласного радіо можна слухати по проводовому радіо,
аудиторія якого скоротилася до критичної межі – 23407 діючих радіоточок в
області. Через ефір радіопрограми КОДТРК приймають у Кіровограді,
Олександрії, Долинській, Новоукраїнці, Гайвороні, Ульяновці та смт.
Смоліному. Незабаром відповідно до ліцензії КОДТРК розпочне мовлення у
Світловодську. Обласна ТРО має досить розвинену ефірну радіомережу, що
вигідно вирізняє її з-поміж інших ОДТРК.
Територію покриття цифровим сигналом КОДТРК спеціалісти
обласного центру оцінюють у 80%, або 50% населення.
Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу України на
цифрове мовлення, усі ліцензіати цифрових телемереж відповідно до умов
ліцензій протягом 2013 року брали участь в інформуванні населення про
перехід країни на цифровий стандарт мовлення - безкоштовно транслювали
у своїх програмах інформаційні ролики провайдера програмної послуги
цифрових Телемереж щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних
телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в обсягах та на умовах, зазначених у
додатку до ліцензії на мовлення.
Провайдери програмної послуги
Цей
сегмент телевізійного ринку характеризується зростанням
конкуренції, що спонукає оновлювати обладнання, підвищувати якість
надання послуг, розширювати пакети програм (у середньому на 10-30%),
переходити на оптоволоконні кабельні мережі, освоювати нові технології
для поширення програм.
В цьому році, ліцензію ППП з використанням технології IPTV
отримала ТОВ ТРК «Шторм», м. Кіровоград. Документи до Національної
ради на отримання ліцензії з використанням технології IPTV подала ТОВ
„Телерадіокомпанія „Кабельні телевізійні телемережі плюс”, м. Олександрія.
Кількість абонентів кабельних мереж в області в 2013 році склала понад
40 тис..
Для багатьох провайдерів області стало проблемою виконання Рішення
Національної ради №1260 від 29 серпня 2012 року «Про затвердження
Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера
програмної послуги», оскільки це потребувало додаткових матеріальних
затрат. Представником була проведена тривала роз’яснювальна робота щодо
необхідності виконання цього рішення Національної ради. В результаті протягом 2013 року провайдери програмної послуги, на території розбудови
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кабельних мереж
яких можна отримувати програми цифрового
телебачення, включили до складу універсальної програмної послуги всі
цифрові програми.

Проводове радіомовлення
За даними Кіровоградської філії ВАТ «Укртелеком», в області
функціонують лише 23 407 діючих радіоточок (у порівнянні з минулим
роком – зменшення на 6 000) . З 11 ліцензіатів Національної ради половина
працюють нестабільно, час від часу, а такі як: Бобринецьке редакційновидавниче об’єднання „Новий день”, Районне комунальне підприємство
„Редакційно-видавниче
об’єднання
„Вісник
Голованівщини”,
смт Голованівськ, „Кабельні телевізійні мережі”, м. Олександрія,
ПП “Регіональна телерадіокомпанія “Кур’єр”, КП радіостудія “Бобринець”, повністю припинили свою діяльність. За зверненням керівників та
засновників цих ТРО Національна рада анулювала їх ліцензії.
Представник постійно відслідковує та аналізує ситуацію в регіоні
стосовно появи нових аудіовізуальних ЗМІ. (Нові медіа – це медіа послуги,
що поширюються через Інтернет та включають в себе широкий спектр
комунікаційних продуктів і послуг із використанням відео, аудіо, графіки та
буквено-цифрового тексту). Кіровоградщину не можна назвати піонером в
цьому процесі. За темпами розвитку Інтернет вона, на думку соціологів, є
аутсайдером. Проте за даними обласного управління статистики чисельність
абонентів мережі Інтернет зросла на 15,6 відсотка і становила на початок
жовтня 2013 року 45,4 тис. осіб. Щоб не втратити аудиторію, деякі ТРО
створили свої сайти в Інтернеті. А саме – КОДТРК, ТОВ ТРК «Маяк»,
м.Олександрія (програми он-лайн), ТОВ ТРК «Радіо великих доріг»,
м.Олександрія. До того ж ТРО часто викладають свої програми на
інформаційних інтернет-ресурсах, створюють сторінки в соціальних
мережах.
В 2013 році, ліцензію провайдера програмної послуги з використанням
технології IPTV отримала ТОВ ТРК «Шторм», м. Кіровоград. Документи до
Національної ради на отримання ліцензії подала ТОВ „Телерадіокомпанія
„Кабельні телевізійні телемережі плюс”, м. Олександрія.
Представник Національної ради в області та ТОВ ТРК «Шторм»,
м. Кіровоград брали участь у дослідженні, яке проводиться в рамках проекту
ОБСЄ на замовлення Національної ради України з питань телебачення та
радіомовлення щодо підтримки діалогу регуляторних органів та медіаспільноти з метою формування плюралістичного медійного середовища з
огляду на виклики, пов’язані з появою нових аудіовізуальних ЗМІ.

Тенденції у розвитку телерадіоінформаційного простору
- скорочення сегменту місцевого мовлення через фінансові проблеми
ефірних ТРО та внаслідок критичного зменшення кількості радіоточок
проводового радіомовлення;
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- у зв’язку з переходом країни на цифрове наземне ефірне мовлення за
умови відключення аналогового сигналу суттєво зменшиться аудиторія
Кіровоградської ОДТРК. Виникає необхідність у створенні регіональних
мереж для поширення сигналу місцевих ТРО;
- простежується тенденція до зменшення ліцензійних обсягів власного
мовлення під час продовження ліцензій місцевих ТРО;
- збільшились обсяги поширення теле- і радіопрограм за допомогою
мережі Інтернет;
- суттєво зменшилась кількості радіоточок мережі проводового радіо.

Ліцензування
У процесі ліцензування були задіяні 21 ТРО області:
- 1 ТРО ефірного телемовлення,
- 2 ТРО ефірного радіомовлення,
- 2 ТРО мовлення в кабельних мережах,
- 1 ТРО цифрового мовлення,
- 6 радіоорганізацій проводового мовлення,
- 13 провайдерів програмної послуги.

Видано 8 ліцензій:
6 ліцензій провайдерам програмної послуги:
- ТОВ ТРК «Віакор», м. Кіровоград,
- ТОВ „ШТОРМ-ТВ”( з використанням технології IPTV), м. Кіровоград,
- ТОВ „ШТОРМ-ТВ” – надання послуг у м. Олександрія,
- ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-ЛТД», м. Олександрія,
- КП«КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ
НАСЕЛЕННЯ» ПРИ ДОЛИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ, м. Долинська,
- ТОВ «КОМПАНІЯ СЕРВІС РПП»(5 населених пунктів області).
1 ліцензію на мовлення в кабельній мережі:
- ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-ЛТД», м. Олександрія.
1 ліцензію проводового мовлення :
- Світловодське міське радіомовлення Світловодської міської ради.

Переоформлено 13 ліцензій:
6 ліцензій на мовлення:
- Кіровоградська ОДТРК;
- ТОВ телерадіокомпанія «TV Стимул», м. Кіровоград (зараз м. Київ );
- ТОВ «Телерадіокомпанія «Новий день», м. Кіровоград;
- ТОВ ТРК „Кабельні телевізійні мережі”(цифрове мовлення),
м. Олександрія;
- ТОВ ТРК „Кабельні телевізійні мережі” (мовлення в кабельній мережі),
м. Олександрія;
- Світловодське міське радіомовлення Світловодської міської ради.
7 ліцензій провайдерів програмної послуги:
- ТОВ „ШТОРМ-ТВ”, м. Кіровоград;
- ПП „ТРК „СТЕК”, м. Кіровоград;
- ТОВ „Телерадіокомпанія „Кабельні телевізійні телемережі”,
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м. Олександрія;
-ТОВ „Телерадіокомпанія „Кабельні телевізійні телемережі плюс”,
м. Олександрія;
- ТОВ «Телерадіокомпанія «Інтелкон», м. Олександрія;
- ПП «Орбіта Сервіс», смт Петрове;
- ПП «ТРК «Компаньйон», смт Власівка.

Анульовано 8 ліцензій:
3 ліцензії провайдерів програмної послуги:
- ПП „Телерадіокомпанія Сабус”, м. Кіровоград;
- ДП „Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених
руд”, м. Долинська;
- ПП „ТРК „СТЕК”, м. Кіровоград.
5 ліцензій проводового мовлення:
- Бобринецьке редакційно-видавниче об’єднання „Новий день”;
- Районне комунальне підприємство „Редакційно-видавниче об’єднання
„Вісник Голованівщини”, смт Голованівськ;
- „Кабельні телевізійні мережі”, м. Олександрія;
- ПП “Регіональна телерадіокомпанія “Кур’єр”,
- КП радіостудія “Бобринець”.
За результатами
планової перевірки 1 ТРО –оголошено
попередження - ПП „ТРК „СТЕК”, м. Кіровоград.
За результатами позапланової перевірки 1 ТРО скасовано санкції
«оголошення попередження» - ПП „ТРК „СТЕК”, м. Кіровоград.

2. Оцінка стану дотримання телерадіоорганізаціями умов
ліцензій та норм чинного законодавства
Відповідно до Плану проведення перевірок на 2013 рік, представник та
секретаріат представника здійснили 8 перевірок ліцензіатів, з них 6 планових
та 2 позапланових. Перевірки проведені у терміни, визначені наказами
Голови Національної ради та посвідченнями на проведення перевірок.
Матеріали перевірок надіслані до Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення. За результатами перевірок Національною
радою прийнято відповідні рішення. Чотирьох ліцензіатів зобов’язано
протягом місяця усунути порушення та поінформувати про це Національну
раду. Відповідно усіма ліцензіатами порушення були виправлені та вчасно
надано звіти.
За результатами позапланової перевірки ПП „ТРК „СТЕК”,м. Кіровоград
скасовано санкції «оголошення попередження»
Результати перевірок у 2013 р. свідчать, що порівняно з минулим роком,
спостерігається тенденція до зменшення кількості ознак порушень у роботі
телерадіокомпаній та провайдерів програмної послуги.
Перевірки ТРО Кіровоградської області, здійснені за 2013 рік
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№
з/п

1

2.

Назва
телерадіоорганізації,
№ та дата
видачі ліцензії
«ШТОРМ-ТВ», м.
Кіровоград, ліцензія
НР № 0843- п від
16.09.2010 р.,
Комунального
підприємства
радіостудії
«Бобринець», м.
Бобринець,
Кіровоградської
області, ліцензія НР
№ 1148 від 10.09.2003
р.,

3.

ПП «ТРК «Стек»,
м. Кіровоград,
ліцензія НР №0394-п
від 02.07.2003р,

4.

ПП студія “П’ятий
елемент”,
Смт. Смоліно,
НР №1026-п від
23.02.2004 р,

5.

ТОВ
«Телерадіокомпанія
«Кабельні телевізійні
мережі», м.
Олександрія,
НР №1096-п від 9.08.
2012 року

6.

7.

8.

КП „Редакція
районної газети та
радіомовлення
Петрівського
району”,
смт Петрове,
НР № 1650-м від 24
09.2012 р.

ТОВ „Редакція
газети „УкраїнаЦентр”, м.
Кіровоград,
НР № 1680-м
з 15.10. 2012 р
Телекомпанія
„РАДІУС”,
Кіровоградська
обл., смт
Завалля,
НР № 0943-п
з 20.05. 2004 р.

Дата
Вид
Територія Підстава для
діяльно
розповсюдження програм
перевірки
сті
ППП

15.01.
2013 р.

Інформація про
перевірку

м. Кіровоград

Позапланов
а-рішення
№ 116 від
23.01.2013

Акт №1/Кр/1/П/13 від
15.01.2013р

м. Бобринець

Планова 210 д.

Акт № 49/П/Кр/1/13
від 26.02.2013р.

м. Кіровоград

Позапланов
а-зняття
санкції
«оголошенн
я
попереджен
ня»

26.02.
2013 р.
РМ

27.06.
2013 р
ППП

А К Т № 2/П/Кр/1/130
від 27.06.2013 р.

25.07.
2013 р
ППП

смт Смоліне

Планова 210 д.

Акт №15/П/Кр/2/13
від 25.07. 2013 р

м.
Олександрія

Планова –
рік
діяльності

Акт № 36/П/Кр/2/13
від 28.08. 2013 р.

28.08.
2013р.
ППП

30.09.
2013 р.

смт
Петрове

РМ

Планова –
рік
діяльності

Акт № 69/С/Кр/2/13
від 30.09. 2013 р.

Планова –
рік
діяльності

Акт № 18/ПС/Кр/2/13
від 30.10. 2013 р.

30.10.
2013 р.
ТБ

м. Кіровоград

28.10.
2013 р.

ППП

смт Завалля

Планова 210 д.

Акт № 19/П/Кр/2/13
від 28.10. 2013 р.

Результати
перевірки
РІШЕННЯМ № 787
ВІД 10.04.2013 р. –
результати перевірки
взято до відома
РІШЕННЯМ № 622
ВІД 20.03.2013 р. –
результати перевірки
взято до відома

РІШЕННЯМ № 1468
ВІД 24.07.2013 р. –за
результатами
перевірки зняті санкції
«оголошення
попередження»
РІШЕННЯМ № 1697
ВІД 11.09.2013 р. –
результати перевірки
взято
до
відома,
визнано невиконання
рішення 1260. Звіт
надіслано.
РІШЕННЯМ № 1815
ВІД 24.09.2013 р. –
результати перевірки
взято до відома

РІШЕННЯМ № 2113
ВІД 05.11.2013 р. –
Взяти
до
відома
наявність порушення
умов
ліцензії
у
частинах
«Періодичність, час,
обсяги
та
сітка
мовлення»
та
«Програмна концепція
мовлення»- звіт до
16.12.2013р.
Рішення №2482 від
25.12.2013р.
Оголошено
попередження.

РІШЕННЯМ № 2288
ВІД 27.11.2013 р. –
взято
до
відома
наявність порушення –
зобов’язано
переоформити
ліцензію ППП

- моніторинг програмного наповнення телерадіоорганізацій
В 2013 році представником Національної ради та секретаріатом
представника здійснено
90
моніторингів програмного наповнення
телерадіоорганізацій, із них: 26 моніторингів радіомовників, 31 моніторинг
телемовників, 33 моніторинги провайдерів програмної послуги. Здійснено 4
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моніторинги ТРО, які знаходяться на території відповідальності, але
зареєстровані в інших областях. Моніторингом було охоплено 70% компаній
області.
За напрямками:
7 тематичних (27 ТРО):
– на дотримання законодавства про захист суспільної моралі - 3;
- виконання умов ліцензії щодо частки дитячих програм і передач - 2,
- рекламного законодавства України - 2.
47 поточних моніторингів:
а) моніторинги щодо здійснення системного нагляду за діяльністю
ТРО - 13,
б) моніторинги ТРО, які подали документи на ліцензування, інформація
на засідання Національної ради – 34.
-

моніторинги, що передували плановим перевіркам ТРО - 6;
моніторинги, що передували позаплановим перевіркам ТРО - 2;
моніторинги у Дні трауру (скорботи, жалоби) - 4;
на виконання рішень Національної ради – 4.

За
результатами здійснених моніторингів представником
Національної ради в Кіровоградській області направлено 15 повідомлень
про виявлені ознаки порушень законодавства та/або ліцензійних вимог і умов
ліцензії з метою їх усунення.
Найтиповішими ознаками порушень в діяльності телерадіоорганізацій,
зафіксованими під час здійснення моніторингів, були:
- недотримання умов ліцензії щодо виконання окремих пунктів
програмної концепції (3 телерадіоорганізації);
- недостатні обсяги програм власного або вітчизняного виробництва (2
телерадіоорганізації);
- збільшення або зменшення кількості програм для ретрансляції (4
провайдери програмної послуги).

- аналіз результатів моніторингів мовлення за основними
показниками:
Результати моніторингів свідчать про позитивну динаміку щодо
зменшення кількості ознак порушень у роботі ТРО та провайдерів
програмної послуги Кіровоградської області. Відповідно, зменшилась
кількість виявлених порушень.

- частка вітчизняного продукту в програмах (передачах)
– частка вітчизняних програм в загальному обсязі мовлення
телерадіоорганізацій становить в середньому 72, 5 % в т. ч. : телебачення 75 %; радіомовлення - 70 %.
Частка музичних творів вітчизняних авторів чи виконавців у радіоефірі
місцевих радіо мовників залишається стабільною протягом останніх 3 років і
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становить в середньому 55- 60 %. Для проводового радіо частка
вітчизняного продукту - 100%.

- використання української мови
Частка ведення передач державною мовою в ефірі ТРО області: 95 %.
Телебачення - 96 %; радіомовлення - 94 %.

- рекламна діяльність і спонсорство
За 2013 рік
значних порушень рекламного законодавства не
зафіксовано, крім випадків некоректного оформлення використання імені
спонсора програм та передач.
Протягом року кіровоградські мовники продовжували інформувати
населення області про впровадження цифрового телебачення в Україні,
транслювали відеоролики соціального спрямування.

- дотримання ліцензійних умов
ТРО області найчастіше порушують умови ліцензій в частині виконання
програмної концепції мовлення.
Розбіжності ліцензійних і фактичних показників програмної концепції
мовлення були не суттєвими. Більшість ліцензіатів після відповідних
зауважень представника Національної ради виправили порушення і
працюють, дотримуючись ліцензійних зобов’язань.
Для провайдерів програмної послуги найхарактернішим порушенням
протягом року було перевищення максимальної кількості програм
програмної послуги (ч. 4, 5 ст. 42 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення"). Представник приділяла велику увагу питанню приведення
діяльності провайдерів програмної послуги у відповідність до законодавства
України, зокрема, щодо включення до УПП цифрових програм.

- стан дитячого мовлення
Виготовлення та розповсюдження дитячих програм передбачено в 16
ліцензіях з 30. Загальний обсяг, відведений на дитячі програми, становить
6 год. 49 хв., що складає менше 7 % від загального обсягу мовлення.
За результатами моніторингів встановлено, що ТРО дотримуються
ліцензійних вимог щодо обсягів дитячих програм. Програми мають постійне
місце у сітках мовлення та транслюються у час, зручний для перегляду
дітьми: з 7-9 години ранку та з 18-20 години вечора.
Зафіксовано тенденції до покращення якості передач та програм,
розрахованих на дитячу аудиторію. Теле- та радіоефіри кіровоградських
мовників поповнилися
новими, цікавими та корисними передачами для
дітей.
Так, Кіровоградська ОДТРК змінила формат щоденної дитячої програми
«Засинайко». Тепер історії для малечі подаються у формі пластилінової
казки.
В ефірі ТОВ ТРК «Кабельні телевізійні мережі», м. Олександрія,
з’явилася нова програма для школярів «До речі кажучи», в якій юні ведучі
відвідуючи гуртки, дитячо-юнацькі студії, спортивні секції та заходи для
дітей і підлітків, радять, як і де з користю провести свій вільний час.
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Програму для дітей молодшого віку «На добраніч - від тітоньки
Яринки»
виготовляє ТРК «Веселка» м. Світловодськ. У мальовничо
оздобленій судії ведуча-казкарка в барвистому вбранні розповідає про
пригоди лісових звірів.
В новому сезоні відбулися зміни у програмному наповненні радіо
«Маяк», м. Олександрія. В ефірі з’явився цикл передач «Канікули» - це
короткі оповіді про цікаві факти, події, новини та свята, пов’язані з порою
року.
Крім того, вже другий рік поспіль
до Дня святого Миколая
телерадіокомпанія «Маяк» проводить благодійну акцію по збору книг та
іграшок для дітей-сиріт 2-х дитячих будинків Олександрійського району.
Акція користується популярністю радіослухачів і має велике соціальне
значення.
Решта ТРО області виробляють та транслюють програми, які створені
дорослими для дітей, та мають просту форму, тобто фільмопоказ –
мультфільми (для телебачення), або музичні композиції (для радіо) з
відповідними спеціальними заставками, або коротким анонсом ведучого.

- дотримання ТРО норм суспільної моралі
Програмний продукт ліцензіатів Кіровоградської області відповідає
вимогам і нормам Закону України «Про захист суспільної моралі».
Телерадіокомпанії дотримуються
рішення Національної ради від
08.02.2012 р.
№117 «Про затвердження Системи візуальних позначок з
індексом кіно відеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона
розрахована». Позначки відповідають стандартам, прийнятим Національною
радою.
Кіно - відеопродукцію, фільми еротичного та сексуального характеру,
щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, місцеві
мовники не транслюють.
Відповідно до результатів вибіркових моніторингів, які постійно
проводяться у дні трауру та дні пам’яті, теле- та радіомовний продукт
відповідає вимогам Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні
трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими Національною
радою. Ліцензіатами вносяться відповідні зміни до програмного наповнення
теле- та радіоефірів.
Під час моніторингів та перевірок не було зафіксовано
фактів
порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі та законодавства
України у сфері кінематографії, а також порушення правил мовлення у дні
трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.
Провайдери програмної послуги Кіровоградської області каналів
«спеціального регулювання» не ретранслюють.
Моніторинг на предмет дотримання норм чинного законодавства у
сфері суспільної моралі
Загальна кількість ТРО,
охоплених цільовим
моніторингом

Кількість ТРО, у яких
зафіксовано ознаки
порушення

Частка ТРО
від загальної кількості,
у яких зафіксовано ознаки
порушення (%)
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10 ТРО+3 ППП

ознак порушень не 0
виявлено

Розпорядженням
голови
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації створено обласну комісію з питань захисту суспільної моралі.
До складу якої входить і представник Національної ради в Кіровоградській
області Л. Бакаленко, яка постійно бере участь у засіданнях даної комісії.
В 2013 р. представник двічі інформувала комісію з питань захисту
суспільної моралі про проведення тематичних моніторингів мовлення
стосовно дотримання Закону України «Про захист суспільної моралі»,
моніторингів ретрансльованих каналів провайдерами програмної послуги
Кіровоградської області; про один із пріоритетних напрямів роботи
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо
створення і впровадження системи захисту дітей від негативної інформації,
що може поширюватися електронними ЗМІ. Також на засіданні комісії
представник презентувала відеоролик про систему телепозначок для захисту
дітей від шкідливого контенту, виготовлений на замовлення Національної
ради.

3. Статистика та заходи щодо надісланих до Національної ради
подань про факти порушень законодавства у галузі
телерадіомовлення та повідомлень ліцензіатам про порушення
ними законодавства, ліцензійних умов
Статистика
здійснених моніторингів за 2013 р.

33

15

Провайдери програмної
послуги

31

Телемовники

26

Радіомовники

Провайдери програмної
послуги

90

Кількість ТРО, у яких
зафіксовано ознаки порушення

всього

Телемовники

Кіровоградсь
ка

Радіомовники

Область
(регіон)

всього

Кількість ТРО,
моніторинг мовлення яких
здійснено

1

5

9

Кількіст
ь ТРО,
до яких
направл
ено
приписи
за
результ
15
атами
монітор
ингів

Кількість ТРО,
за
результатами
моніторингу
яких
ініційовано
призначення
позапланових
перевірок

Реєстр надісланих представником повідомлень до ТРО
про виявлені ознаки порушень за 2013 р.
№
з/п

Назва
телерадіоорганізації

Дата
повідомлення

Виявлені
порушення

Реагування
компанії, стан
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1.

ТОВ "Воля- кабель"
(НР №0989-п)
м. Київ,
мережа розбудови
м. Кіровоград

28.01.2013 р.

ч. 5 ст. 42 ЗУ "Про
телебачення і
радіомовлення"

усунення
виявлених
недоліків
виправленовнесено зміни
до ліцензії

2.

ТОВ "Воля- кабель"
(НР №0989-п)
м. Київ,
мережа розбудови
м. Кіровоград
ТОВ
"Телерадіокомпанія
ТТV"
(НР № 1473-м)
м. Кіровоград
ПП „Орбіта Сервіс”
(НР № 0549-п)
смт Петрове

21.02.2013 р.

ч. 5 ст. 42 ЗУ "Про
телебачення і
радіомовлення"

виправлено внесено зміни
до ліцензії

30.01.2013 р.

ч.8 ст. 8 ЗУ "Про
телебачення і
радіомовлення"

виправлено

19.02.2013 р.

ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправленовнесено зміни
до ліцензії

ТОВ
«Телерадіокомпанія
ТТV»,
(НР № 1473-м)
м. Кіровоград,
ТОВ «Телекомпанія
Віакор»,
(НР № 0477-п)
м. Кіровоград
ПП «Телекомпанія
Стек»,
(НР № 0394-п)
м. Кіровоград

20.03.2013 р.

ч.8 ст. 8 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправлено

29.03.2013 р

ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправленоотримано нову
ліцензію

28.03.2013 р.

ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправленовнесено зміни
до ліцензії

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ТОВ “Контакт –
ЛТД”,
(НР № 0290-п)
м. Олександрія

2.07.2013 р.

ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправленоотримано нову
ліцензію

9.

ТОВ “Контакт –
ЛТД”,
(НР № 0290-п)
м. Олександрія

23.05.2013 р.

рішення НР 1260

виправлено

10.

ТОВ “Контакт –
ЛТД”,
(НР № 0290-п)
м. Олександрія
ВАТ
Телерадіокомпанія
“Веселка”,

22.07.2013 р.

ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправлено

23.08.2013р.

ч. 7 ст. 27, ч.8.ст.28
ЗУ «Про ТБ і РМ»
(незначне

виправлено

11.

14
(НР № 0308-м)
м. Світловодськ
12.

13.

14.

15.

ТОВ
„Телерадіокомпанія
„Віакор”,
(НР №1178-п)
м. Кіровоград
ТОВ
"Телерадіокомпанія
ТТV"
(НР № 0628-м,
НР № 0703-м,
НР № 1473-м)
м. Кіровоград
ВАТ
Телерадіокомпанія
“Веселка”,
(НР № 0308-м),
м. Світловодськ
Кіровоградська
ОДТРК, НР № 1386м,
Кіровоград

24.10.2013р.

відхилення в
програмній
концепції мовлення)
ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про
телебачення і
радіомовлення»

виправлено

4.11.2013 р.

ч. 4 ст. 35 ЗУ „Про
ТБ і РМ”
( зміна адреси)

не виправленодокументи на
переоформлення
готуються

25.10.2013р.

ч. 5 ст. 42, ч. 4 ст. 35
ЗУ „Про ТБ і РМ”(
зміна форми
власності)

надіслано
документи на
переоформлення до НР

18.11.2013 р.

ч. 7 ст. 27, ч.8.ст.28
ЗУ «Про ТБ і РМ»
(збільшення влас.
програм,
іноз.фільмопоказу)
ч. 7 ст. 27, ч.8.ст.28
ЗУ «Про ТБ і РМ»
(незначне
відхилення в
програмній
концепції мовлення,
мова)
ч. 7 ст. 27, ч.8.ст.28
ЗУ «Про ТБ і РМ»

частково

16.

ТОВ
"Телерадіокомпанія
ТТV"
(НР № 0703-м),
м. Кіровоград

20.11.2013 р.

17.

ТОВ
"Телерадіокомпанія
ТТV"
(НР № 0628-м),
м. Кіровоград

12.12.2013 р.

виправлено

4. Висновки
Пріоритетні напрямки роботи представника:
- виконання рішень Національної ради та розпоряджень керівництва;
- аналіз стану
телерадіоінформаційного простору Кіровоградської
області з метою сприяння створенню умов для переходу від
аналогового на цифрове телерадіомовлення як одного з першочергових
завдань у регіоні;
- сприяння переходу на цифрове телерадіомовлення задля подальшого
розвитку телерадіоінформаційного простору Кіровоградської області;
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- забезпечення участі місцевих телерадіокомпаній у професійних
конкурсах та фестивалях;
- підготовка аналітичної, статистичної та звітної інформації щодо
суб’єктів телерадіомовлення області;
- ведення відповідної документації та відправлення кореспонденції до
Національної ради ;
- надання методичної та консультативної допомоги щодо підготовки
пакету документів до ліцензування та переоформлення ліцензій
(здійснення електронної розсилки директорам телерадіокомпаній
рішень Національної ради, що стосуються діяльності місцевих
компаній);
- здійснення заходів по виявленню та припиненню безліцензійної
діяльності телерадіоорганізаціями;
- участь у заходах культурного та просвітницького характеру, пов’язаних
із розвитком телерадіопростору регіону, співробітництво у цих
питаннях із місцевими органами влади, а також місцевими вищими
навчальними закладами;
- систематична робота зі скаргами телеглядачів, радіослухачів та
абонентів провайдерів програмної послуги з подальшим контролем
щодо їх усунення.
На кожне засідання Національної ради представник Національної ради
надавала інформацію про сучасний стан мовлення ТРО, справи яких
розглядались відповідно до порядку денного. Також надавалась вичерпна
інформація про результати моніторингів компаній, які подали заяви про
продовження строку дії ліцензії.
Статистичні дані :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Надано ліцензіатам повідомлень про порушення ними законодавства
Надіслано до Національної ради службових записок (в т.ч. про факти
порушень законодавства та умов ліцензій)
Здійснено планових перевірок
Здійснено позапланових перевірок
Проведено нарад – семінарів
Виступи у радіо- та телевізійному ефірі, на сторінках друкованих ЗМІ

17
98
6
2
4
7

Виступи в теле- та радіо програмах (статті в газетах) представника
Національної ради в Кіровоградській області Бакаленко Л. Я. за 2013 рік
№

ТРО

1.

Радіо „Свобода”

Назва передачі, тема
виступу
програма „ Важливе” –
тема «Зміни у мовному
законодавстві та можливі
наслідки для мовників
Кіровоградщини»

Дата виступу
20 січня 2013 р.
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2.

ТОВ «ТРК ТТV»

3.
4.

Кіровоградська ОДТРК
ТОВ «АБ радіо»

5.

ТОВ «ТРК ТТV»

6.

Кіровоградська ОДТРК,
37 ТВК

7.

Лекції в Центрі
підвищення кваліфікації
державних службовців

програма „Карт -бланш” –
тема «Новини
інформаційного простору
Кіровоградської області»
програма «Тема дня»
програма «30 хвилин
новин», тема – «Цифрове
телебачення. Перспективи
розвитку»
програма «Відверто»,
тема –«Тележурналістика
в наш час»
програма «Ранкова кава» «Впровадження
цифрового мовлення в
області»
Стан
телерадіоінформаційного
простору області,
впровадження цифрового
наземного ефірного
телебачення

15 лютого 2013 р.

18 березня 2013 р.
20 квітня 2013 р.

5 червня 2013 р.
4 вересня 2013 р.

Листопад-грудень 2013р.

Представник співпрацює з Кіровоградською ОДА та обласною радою,
з філією Концерну РРТ, територіальним відділенням Антимонопольного
комітету, райдержадміністраціями,органами місцевого самоврядування,
правоохоронними органами.
Представник Національної ради долучається до всіх заходів щодо
розбудови інформаційного простору регіону, які проводила обласна
державна адміністрація та обласна рада. Протягом року брала участь у
робочих нарадах щодо розбудови радіомережі Кіровоградської обласної
телерадіокомпанії.
Впливовим інструментом для ефективного виконання повноважень
представника є публікації в друкованих ЗМІ та виступи на телебаченні і
радіо, присвячені проблемам та тенденціям розвитку телерадіопростору
регіону, питанням впровадження цифрового мовлення, проблемам суспільної
моралі, підготовки журналістських кадрів.
Системна робота та скоординовані дії представника Національної ради
і працівника секретаріату дозволяють тримати в полі зору практично всі ТРО
області. Оскільки 75% ТРО знаходяться за межами обласного центру, для
більш ефективного нагляду за дотриманням чинного законодавства та
збалансованого проведення моніторингів програмного наповнення
телерадіомовників, необхідно мати кошти на відрядження.

