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Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
розглянуло звернення Погорілого І. від 26.03.2022 щодо телебачення та 
радіомовлення у Херсоні, надіслане листом Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 07.04.2022 № 526/П-155/22/5.11.1, та 
повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Положенням про Міністерство цифрової трансформації України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856, 
визначено, що Мінцифри є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики 
у сферах: цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 
інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, 
розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; впровадження 
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електронного документообігу; розвитку цифрових навичок та цифрових прав 
громадян; відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних 
ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового 
доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; 
надання електронних та адміністративних послуг; електронних довірчих послуг 
та електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; розвитку та 
функціонування правового режиму Дія Сіті.

Мінцифри відповідно до покладених завдань, зокрема, здійснює заходи 
щодо створення та забезпечення функціонування: системи електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади; інтегрованої системи 
електронної ідентифікації; єдиного державного веб-порталу відкритих даних; 
національного реєстру електронних інформаційних ресурсів; єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг; Національної веб-платформи 
центрів надання адміністративних послуг; онлайн-платформи взаємодії органів 
виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства; 
державної платформи стану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету 
(broadband.gov.ua); державного веб-порталу спеціального правового режиму 
для IT-індустрії Дія Сіті (city.diia.gov.ua), реєстру резидентів Дія Сіті; єдиного 
державного веб-порталу цифрової освіти; координує діяльність органів, що 
утворили центри надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня 
якості надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної 
інформаційної взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних 
послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через 
них; здійснює моніторинг якості надання електронних та адміністративних 
послуг, широкосмугового доступу до Інтернету, відкритих даних; бере участь у 
розробленні та впровадженні вимог: до форматів даних електронного 
документообігу в державних органах, щодо функціонування електронного 
документообігу, до оформлення документів, організації документообігу, 
зокрема електронного документообігу.

З огляду на зазначене, порушене у зверненні питання не належить до 
компетенції Мінцифри. 

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
18.03.2022, введеного в дію Указом Президента України від 19.03.2022 
№ 152/2022 «Про Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 
2022 року «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану» установлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної 
інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, 
забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних 
телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з 
інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній 
інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому 
інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». Рекомендовано 
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів 
щодо реалізації пункту 1 цього рішення.
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Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 
питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 
постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 
дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 
регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Національна рада здійснює, зокрема: нагляд за дотриманням 
телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог 
законодавства у галузі телерадіомовлення; нагляд за дотриманням 
телерадіоорганізаціями, які здійснюють радіомовлення, вимог законодавства 
України щодо обсягу ведення передач державною мовою (стаття 13 Закону 
України «Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення»).

Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені 
законодавством України у сфері телерадіомовлення, зокрема: ліцензування 
телерадіомовлення; надання дозволів на тимчасове мовлення; ліцензування 
провайдерів програмної послуги; визначення порядку документування, 
формування, обліку та зберігання телерадіоорганізаціями копій (записів) 
програм і передач, що виходять в ефір, формування тимчасового архіву та 
архівного фонду телерадіоорганізацій відповідно до законодавства України 
(стаття 14 Закону України «Про Національну раду України з питань 
телебачення і радіомовлення»).

Разом з тим інформуємо, що відповідно до частини першої статті 2 Закону 
України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 
України» Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 
є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і 
розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи 
конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах 
криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, поштового 
зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також 
інших завдань відповідно до закону.

Також, згідно з Положенням про Адміністрацію Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 411, центральним органом 
виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та 
реалізує державну політику, зокрема, у сферах організації спеціального зв’язку, 
захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій є Адміністрація 
Держспецзв’язку.

Основними завданнями Адміністрації Держспецзв’язку є, зокрема, 
забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 
криптографічного і технічного захисту інформації, захисту державних 
інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-
комунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, а також у 
сферах використання державних інформаційних ресурсів в частині захисту 
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інформації, протидії технічним розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку 
державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного 
зв’язку; захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та 
інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту 
критичної інформаційної інфраструктури, здійснення державного контролю у 
таких сферах.

Згідно з Положенням про Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.08.2014 № 341, Держкомтелерадіо є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні 
формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і 
радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Основними завданнями Держкомтелерадіо є, зокрема, забезпечення 
формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і 
радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері. Держкомтелерадіо 
відповідно до покладених завдань, зокрема, сприяє діяльності Суспільного 
телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового 
телерадіомовлення; проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та 
радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями.

Додатково інформуємо, що в мобільному застосунку Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг (Дія) в розділі послуги/категорії є вкладки Дія 
ТV та Дія Радіо для інформування населення відповідною інформацією.

Враховуючи зазначене, надсилаємо звернення Погорілого І. від 
26.03.2022 для розгляду в межах компетенції та інформування заявника.

Одночасно інформуємо, що положеннями статті 55 Конституції України 
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб. Згідно з частиною першою статті 5 Кодексу адміністративного 
судочинства України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим 
Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 
дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи 
або законні інтереси.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. на першу, другу та третю адреси.

Державний секретар           Іван ТУРЧАК 

Юлія Слободянюк 207 17 48


