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Зарубіжний досвід фінансування суспільного мовлення 

 
1. Стандарти Ради Європи у сфері фінансування суспільного мовлення 

 
 

На загальноєвропейському рівні основні принципи фінансування суспільного 
мовлення вперше були закріплені в Празькій Резолюції щодо майбутнього суспільного 
мовлення 1994 року. В Резолюції, зокрема, підкреслювалось, що державам необхідно 
підтримати, а у разі потреби – запровадити адекватну і надійну структуру фінансування, яка 
гарантуватиме організаціям суспільного мовлення обсяг фінансування, достатній для 
виконання покладених на нього загальної місії і завдань. При цьому у Резолюції було 
виділено декілька можливих джерел фінансування суспільного мовлення – абонентську 
плату, державні субсидії, доходи від реклами і спонсорства, доходи від реалізації 
аудіовізуальної продукції тощо. 

У 1996 році положення Празької Резолюції отримали подальший розвиток в 
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи № R (96) 10 щодо гарантій незалежності 
суспільного мовлення, в якій Комітет Міністрів Ради Європи рекомендував країнам-членам 
Ради Європи включити у внутрішнє законодавство або інші правові інструменти положення, 
які б гарантували незалежність суспільного мовлення у відповідності до керівних принципів, 
викладених в Додатку до Рекомендації. 

В частині фінансування суспільного мовлення Додаток до Рекомендації закріпив такі 
основні принципи: 

1) правова основа, яка регламентує діяльність організацій суспільного мовлення, 
повинна чітко передбачати редакційну незалежність і інституційну автономію організацій 
суспільного мовлення, зокрема – в частині придбання, оренди і продажу товарів і послуг, 
управління фінансовими ресурсами, складання і виконання бюджету; 

2) правила, що регламентують фінансування організацій суспільного мовлення, 
повинні засновуватись на принципі, у відповідності до якого держави-члени Ради Європи 
беруть на себе зобов’язання підтримувати, а якщо необхідно – створити адекватну, надійну і 
прозору систему фінансування організацій суспільного мовлення, яка гарантує організаціям 
суспільного мовлення надходження фінансових ресурсів, необхідних для виконання їхніх 
завдань; 

3) у тих випадках, коли фінансування організації суспільного мовлення повністю або 
частково засноване на регуляторних або виняткових внесках з державного бюджету або на 
абонентській платі, мають дотримуватись наступні принципи: а) повноваження органів 
влади, які є зовнішніми стосовно до відповідної організації мовлення, щодо фінансування 
такої організації не повинні використовуватись для здійснення прямого або 
опосередкованого впливу на редакційну незалежність та інституційну автономію відповідної 
організації суспільного мовлення; б) рівень внесків та абонентської плати повинен 
визначатись після консультацій з відповідною організацією мовлення з урахуванням 
тенденцій у витратах на її діяльність, і в такий спосіб, який би дозволяв організації мовлення 
виконувати свої завдання у сфері суспільного мовлення; в) виплата внесків або абонентської 
плати повинна здійснюватись у такий спосіб, який би гарантував безперебійну діяльність 
організації суспільного мовлення і надавав їй можливість здійснювати довгострокове 
планування; г) використання внеску або абонентської плати повинно відповідати принципу 
незалежності і автономії; д) якщо внесок або абонентська плата мають бути розподілені між 
декількома організаціями суспільного мовлення, такий розподіл повинен здійснюватись в 
порядку, який би справедливо задовольняв потреби кожної організації; 

4) правила фінансового контролю над організаціями суспільного мовлення не повинні 
завдавати шкоди їхній незалежності в питаннях підготовки програм. 
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З Пояснювального меморандуму до Рекомендації № R (96) 10 щодо гарантій 

незалежності суспільного мовлення 
Керівний принцип № 2 
<.> 16. Організації суспільного мовлення повинні бути безпосередньо підзвітні 
громадськості, як це передбачено Резолюцією про майбутнє суспільного мовлення. В 
практичному плані це означає, що компанії суспільного мовлення повинні регулярно 
публікувати інформацію про свою діяльність, наприклад у вигляді щорічних звітів. Ця 
вимога транспарентності щодо суспільства повинна тлумачитись в найбільш 
широкому сенсі як висвітлення не лише роботи по створенню і підготовці програм, яка є 
основним напрямком діяльності компанії, але і будь-які інші види діяльності організації, що 
можуть здійснюватись організацією суспільного мовлення (наприклад, угоди з державними і 
приватними партнерами, діяльність дочірніх і спільних підприємств в рамках 
співробітництва з приватними і державними організаціями). Вимога транспарентності 
повинна і однаковій мірі поширюватись на питання компонування програм, а також 
управління організаціями суспільного мовлення. 
Керівний принцип № 3 
20. <.> В частині фінансового нагляду за діяльністю організації суспільного мовлення 
попередній контроль є допустимим лише в частині легітимності актів, на підставі яких 
здійснюється розподіл коштів, причому – в межах положень Керівного принципу № 19. 
Керівний принцип № 17 
54. Цей керівний принцип підтверджує зобов’язання, яке взяли держави-члени Ради Європи 
в Резолюції про майбутнє суспільного мовлення „гарантувати для організацій суспільного 
мовлення стабільні і достатні фінансові ресурси для виконання їхніх завдань”. Крім того, 
керівний принцип передбачає, що структура фінансування суспільного мовлення має бути 
транспарентною. Стабільне фінансування організацій суспільного мовлення дійсно є 
ключовою вимогою, якщо відповідним організаціям необхідно здійснювати свої функції в 
повністю незалежному режимі, навіть у випадках, коли, наприклад, структура, відповідальна 
за виділення коштів, стикається з фінансовими труднощами. Як відзначалось у згаданій 
Резолюції, існує декілька джерел, здатних забезпечити підтримку і розвиток організацій 
суспільного мовлення – абонентська плата, державні субсидії, реклама і спонсорство, 
надходження від реалізації продукції (наприклад, аудіовізуальних матеріалів)і послуг, угоди 
щодо програм тощо. В цілях цього Керівного принципу термін „абонентська плата” включає 
деякі форми фінансування з боку держави (податки, які нараховуються на рахунки з оплати 
електроенергії, або на деякі інші операції, покликані поповнити бюджети організацій 
суспільного мовлення). 
55. Слід відзначити, що Керівні принципи не віддають переваги якомусь певному методу 
фінансування суспільного мовлення в частині забезпечення незалежності суспільного 
мовлення за умови, що державне фінансування (субсидії та абонентська плата) відповідає 
принципам, викладених у Керівному принципі № 18. <.> 
Керівний принцип № 18 
56. Хоча автоматично не слід віддавати перевагу жодному типу фінансування суспільного 
мовлення, державне фінансування (субсидії, абонентська плата тощо) може зумовити 
втручання в діяльність організацій суспільного мовлення, якщо не передбачити низки 
захисних механізмів для забезпечення незалежності організацій суспільного мовлення. 
<.> 
58. <.> Організації суспільного мовлення повинні бути залучені до консультацій щодо 
визначення розмірів внесків або абонентської плати, призначених для їх фінансування. 
Необхідність таких консультацій зумовлена тим, що саме їм має гарантуватись виконання 
завдань за рахунок коштів, отриманих від внесків або виплат. <.> Невірно розроблені 
методи збору коштів та абонентської плати, або нерегулярність чи затримки платежів 
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можуть поставити під загрозу безперервність діяльності суспільного мовлення. В 
специфічному випадку з абонентською платою слід приділяти підвищену увагу можливим 
наслідкам у вигляді звільнення від платежів деяких категорій платників. <.> 
Керівний принцип № 19 
60. <.> Ціною за необхідну інституційну автономію для організацій суспільного мовлення є 
звітність щодо шляхів вирішення завдань, покладених на суспільне мовлення. Звітність 
поширюється і на питання використання коштів, як це передбачено Резолюцією про 
майбутнє суспільного мовлення, особливо якщо мова йде про державні кошти. У цьому 
контексті цілком допустимими є внутрішні та зовнішні аудиторські перевірки. 
Фінансовий контроль такого роду тим не менше повинен бути обмежений початковою 
ціллю, тобто підтвердженням правильності фінансового управління організацією в плані 
адміністрування, бухгалтерського обліку та фінансів. Фінансовий контроль не може 
поширюватись питання створення програм. Тим не менше, окремі особливо важливі дії, 
що передбачають виділення коштів на програми (наприклад, контракти на придбання 
програм вартістю, що перевищує певну суму, можуть підлягати затвердженню 
уповноважених органів. <.> 
61. Слід відзначити, що в залежності від статусу організації (згідно з публічним і приватним 
правом), можливими є варіації в правилах нагляду за їх адміністративною, 
бухгалтерською та фінансовою діяльністю, а також в правилах, що регламентують 
звітність їхніх відповідних підрозділів. Це обумовлює необхідність проведення 
консультацій щодо положень права, яке застосовується (приватне чи публічне право), з тим, 
щоб гарантувати відповідність принципам, закріпленим в Керівному принципі № 19. 

 
Таким чином, головною метою стандартів Ради Європи в частині фінансування 

суспільного мовлення є сприяння впровадженню в державах-членах Ради Європи такого 
режиму регулювання фінансових аспектів діяльності суспільного мовлення, який би 
забезпечив інституційну автономію та редакційну незалежність суспільного мовлення з 
одночасним збереженням контролю громадськості над функціонуванням суспільного 
мовлення, яке і діє в інтересах цієї громадськості. 

 
2. Стандарти Європейського Союзу у сфері фінансування суспільного мовлення 

 
У зв’язку з швидким економічним та технологічним розвиток, у 1970-х роках у 

більшості європейських країн відбувся процес демонополізації ринку телебачення – окрім 
публічних (умовно - "державних") телерадіокомпаній доступ на ринок отримали комерційні 
мовники. Відповідно, між організаціями суспільного та комерційного мовлення суттєво 
активізувалась конкуренція. Комерційні компанії стали дедалі частіше звинувачувати 
суспільних мовників у недобросовісній конкуренції – адже суспільне мовлення, на відміну 
від організацій комерційного мовлення, окрім надходжень від реклами, спонсорства та 
реалізації власних продуктів і послуг, продовжувало отримувати пряму фінансову підтримку 
з державного бюджету, доступ до якої для комерційних телерадіостанцій був закритий. 
Підставою для відповідних звинувачень стали дві статті Угоди про створення ЄС - стаття 86 
(2), згідно з якою "підприємства, які надають послуги загальноекономічного інтересу, або 
мають характер монополії, підпадають під дію Угоди про створення Європейського Союзу, 
зокрема – під дію правил економічної конкуренції, в тій мірі, в якій застосування відповідних 
правил не шкодить здійсненню ними покладених на них завдань", а також стаття 87 (1), в 
якій відзначалось, що "будь-яка підтримка, яка надається державою-членом ЄС у будь-який 
спосіб, якщо вона загрожує або перешкоджає конкуренції шляхом підтримки визначених 
підприємств або виробництва визначених товарів і послуг, і, таким чином, впливає на 
торгівлю між державами-членами, є несумісною із спільним ринком". 
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З метою відповіді на питання про те як і в якій мірі положення статей 86 (2) та 87 (1) 
стосуються суспільного мовлення, у тому числі державного фінансування суспільного 
мовлення, державами-членами ЄС було підписано Амстердамський протокол про систему 
суспільного мовлення в державах-членах ЄС, який став інтегральною частиною Угоди про 
створення ЄС і набув чинності 1 травня 1999 року. Амстердамський протокол прямо 
передбачив, що положення Угоди про створення Європейського Союзу в жодній мірі не 
виключає можливість державного фінансування суспільного мовлення країнами-членами ЄС 
за умови, що: 1) надання відповідної фінансової підтримки здійснюється для забезпечення 
виконання організаціями мовлення місії суспільного мовлення; 2) надання державної 
підтримки не впливає на умови торгівлі товарами, послугами, а також конкуренцію в 
Співтоваристві, до такої міри, в якій би її надання зашкодило спільним інтересам. Таким 
чином, Амстердамський протокол, визнавши можливість державного фінансування 
суспільного мовлення, надав повноваження щодо визначення конкретних засобів і 
механізмів відповідної підтримки державам-членам Євросоюзу. 

Критерії, за яких умови, обсяг і механізми державного фінансування суспільного 
мовлення визнаються в цілому визнаються допустимими, іншими словами – такими, що не 
"впливають на умови торгівлі і конкуренцію" у 2003 році було визначено Європейським 
Судом Справедливості у справі "Altmark". Згідно з рішенням у цій справі, державна 
фінансова підтримка не визнається державною допомогою (State Aid) у розумінні статті 87 
(1) Угоди про створення ЄС, і не підпадає під дію положень цієї статті, якщо вона одночасно 
відповідає таким вимогам: 1) зобов’язання суспільного мовлення чітко визначено; 2) наперед 
встановлено параметри визначення компенсацій і субсидій; 3) відсутнє надлишкове 
фінансування суспільного мовлення; 4) організація визначається шляхом тендеру або 
компенсація визначається на основі витрат типового підприємства цієї галузі. Саме ці 
критерії покладені в основу рішень Європейської Комісії з питань конкуренції між 
організаціями мовлення. У більшості випадків в основу рішень визнання практики 
фінансування такою, що є несумісною зі спільним ринком, було покладено відсутність 
попередньо визначених параметрів (критеріїв) визначення компенсацій і субсидій, 
позаконкурсний відбір постачальника послуг або відсутність аналізу витрат типових 
підприємств галузі, на основі яких мало виділятись державне фінансування. 

Загалом, у світлі практики Європейської Комісії, державне фінансування суспільного 
мовлення вважається виправданим, якщо державою-членом ЄС дотримано декількох умов. 

По-перше, прийнято законодавчий акт, який чітко визначає місію суспільного 
мовлення. Місія суспільного мовлення може визначатись досить широко, може включати як 
створення і трансляцію інформаційних програм, так і створення і трансляцію інших 
категорій програм: розважальних, спортивних тощо. Європейська Комісія не втручається в 
зміст програм суспільного мовлення, однак категорії програм мають бути визначені таким 
чином, щоб інші організації мовлення планувати свою діяльність. При цьому відповідні 
програми повинні відповідати "демократичним, соціальним та культурним запитам 
суспільства", як передбачено Зверненням Комісії щодо застосування правил Державної 
допомоги до суспільного мовлення 2001/С 320/04. У світлі практики Європейської Комісії 
електронна комерція та продаж реклами не вважаються такими, що відповідають 
"демократичним, соціальним та культурним запитам суспільства", і не можуть бути 
віднесені до місії суспільного мовлення. У той же час, здійснення мовлення через Інтернет 
може вважатись складовою місії суспільного мовлення. 

По-друге, створено систему незалежного національного моніторингу виконання 
суспільним мовленням своєї місії. Обов’язки організації суспільного мовлення мають чітко 
визначатись в Законі, і їх виконання має перевірятись незалежним національним органом 
моніторингу (контролю). 

По-третє, фінансування суспільного мовлення має бути пропорційним. Перш за все, 
державне фінансування не повинно перевищувати вартості суспільного мовлення (тобто, 
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здійснення завдань суспільного мовлення). З цього зокрема, прямо випливає необхідність 
визначення "комерційної діяльності" та "діяльності, пов’язаної з реалізацією місії 
суспільного мовлення", запровадження окремої звітності для цих двох видів діяльності, 
обліку фінансових операцій на окремих рахунках в банку. З іншого боку, організація 
суспільного мовлення не повинна не повинна перешкоджати здійсненню конкуренції більш, 
ніж необхідно для досягнення покладеної на неї місії суспільного мовлення. Іншими 
словами, суспільному мовнику забороняється встановлювати знижки на розміщення реклами 
або надання програмних послуг. З цього принципу також випливає, що за рахунок 
державних коштів не може фінансуватись комерційна діяльність суспільного мовника – 
збитки, спричинені комерційною діяльністю, мають бути компенсовані виключно за рахунок 
надходжень від комерційної діяльності. 

Таким чином, на відміну від стандартів Ради Європи в частині фінансових аспектів 
діяльності суспільного мовлення, які мають на меті забезпечити інституційну 
незалежність та редакційну автономію організацій суспільного мовлення, стандарти ЄС 
мають принципово інше спрямовування – визначення таких механізмів державного 
фінансування суспільного мовлення, які були б прийнятні з точки зору захисту економічної 
конкуренції на ринку. 

 
3. Відображення європейських стандартів фінансування суспільного мовлення у 

національному законодавстві країн Європи 
 

3.1. Самостійне вирішення питань управління власними ресурсами 
 
В переважній більшості країн бюджети суспільного мовлення, звіти про їх виконання 

розробляються генеральним директором відповідної організацій суспільного мовлення та 
затверджуються Радою керуючих цієї організації. До винятків з цього правила належать 
лише деякі країни, наприклад, - Латвія, де бюджет суспільного мовлення формується 
Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Проте і у латвійському випадку 
законодавство містить норми, спрямовані на забезпечення фінансової автономії мовлення. 
Зокрема, законодавством Латвії передбачається, що обсяг бюджетного фінансування 
суспільного мовлення на наступний рік не може бути меншим, ніж обсяг фінансування 
минулого року. В деяких країнах остаточне затвердження бюджетів суспільного мовлення, а 
також звітів про їх виконання, покладається на зовнішній орган (Раду з питань телебачення і 
радіомовлення – в Естонії), парламент (в Македонії), який, однак, не може самостійно 
вносити до бюджету зміни. У багатьох випадках законодавство передбачає затвердження 
обсягів фінансування суспільного мовлення окремим рядком у Державному бюджеті 
(наприклад, в Литві). 

В усіх досліджених країнах повноваження із затвердження окремих контрактів, які 
передбачають значні витрати фінансових ресурсів, покладені на Раду керуючих або 
зовнішній орган – наприклад – Національну раду з питань телебачення і радіомовлення 
(Естонія, Латвія), Міністерство культури (Данія), Уряд (Литва). Так, в Албанії Рада 
керуючих затверджує контракти, сума яких перевищує 5% щорічного доходу Албанського 
телерадіомовлення. В Данії випуск облігацій або запозичення на суму, яка більш ніж на 4% 
перевищує доходи суспільного мовлення за минулий звітний рік, підлягають затвердженню 
Міністерством культури. В Литві неліквідні активи, балансова вартість кожного з об’єктів 
яких становить 1 млн. і більше літів, можуть бути відчужені лише за дозволом Уряду Литви., 
від 1000 до 100 000 літів – за дозволом Ради ЛТР, до 1000 літів – за розпорядженням 
Генерального директора ЛТР. 

 
3.2. Забезпечення підзвітності і прозорості діяльності 
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У більшості європейських країн підзвітність та прозорість діяльності організацій 
суспільного мовлення забезпечується такими шляхами: 1) визначенням вичерпного переліку 
суб’єктів, які мають право здійснювати загальну оцінку діяльності організацій суспільного 
мовлення; 2) чітким визначенням зобов’язань організацій суспільного мовлення в законі, 
статуті організації суспільного мовлення, контракті, укладеному органом регулювання 
мовлення з суспільним мовником, в ліцензійних умовах тощо; 3) виробленням критеріїв 
оцінки діяльності організацій суспільного мовлення; 4) щорічним проведенням внутрішнього 
та зовнішнього фінансового аудиту ефективності та законності діяльності; 5) щорічним 
оприлюдненням звітів організаціями суспільного мовлення. 

 
а) Визначення кола суб’єктів, які мають право здійснювати загальні оцінку діяльності 

організацій суспільного мовлення 
 
Законодавством низки європейських країн передбачено проведення щорічних 

парламентських обговорень відповідних звітів. Такий підхід практикується, зокрема, в 
Фінляндії, Німеччині, Фландрії (Бельгія), Боснії та Герцеговині, Чехії, Греції, Угорщині, 
Люксембурзі, Польщі, Румунії, Іспанії (Каталонія), Італії. 

Загальна оцінка діяльності організацій суспільного мовлення, у тому числі – 
використання ними коштів, у різних країнах проводиться різними органами – в окремих 
державах, така оцінка здійснюється безпосередньо контролюючими органами організацій 
мовлення (наглядовими радами), у деяких – органами виконавчої влади (наприклад, 
міністерством культури або міністерством з питань комунікацій), в багатьох країнах 
відповідні функції покладено на органи регулювання телебачення і радіомовлення 
(національні ради з питань телебачення і радіомовлення). Відповідний досвід 
проілюстровано у нижченаведеній Таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Органи, що здійснюють загальну оцінку діяльності організацій суспільного 
мовлення 

 
Контрольні органи 
самих організацій 

мовлення (наглядові 
ради) 

Незалежні органи регулювання 
мовлення (національні ради з 

питань телебачення і 
радіомовлення) 

Органи виконавчої влади 

Великобританія 
Данія 

Ірландія 
Кіпр 

Німеччина 
Фінляндія 

Великобританія 
Бельгія 

(Фландрія) 
Боснія 
Болгарія 
Греція 
Естонія 
Іспанія 

(Каталонія) 
Латвія 

Литва 
Люксембург 
Македонія 
Мальта 

Нідерланди 
Польща 
Румунія 

Словаччина 
Чехія 
Швеція 

Австрія 
Бельгія (Валлонія) 

Іспанія 
Італія 

Норвегія 
Португалія 
Франція 

Швейцарія 

 
б) Визначення зобов’язань організацій суспільного мовлення 
 
Оскільки в законах зобов’язання організацій суспільного мовлення часто 

визначаються досить розмито, законодавством низки європейських країн передбачено 
конкретизацію відповідних зобов’язань у статутах організацій мовлення, контрактах та/або 
ліцензіях на право мовлення. Саме відповідні контрактні зобов’язання і ліцензійні умови 
складають, з одного боку, - основу для оцінки ефективності функціонування суспільного 
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мовлення, у тому числі – загального управління організацією мовлення, управління 
фінансами, ступеня досягнення поставлених завдань тощо, а з іншого – основу для 
недопущення протиправного втручання в діяльність організацій мовлення. 

 
Таблиця 2. Акти, в яких конкретизуються повноваження організацій мовлення 

 
Виключно закон Закон і статут Закон і контракт Інше 

Австрія 
Боснія 
Греція 
Ірландія 
Македонія 
Мальта 

Німеччина 
Польща 
Румунія 

Словаччина 
Туреччина 
Угорщина 
Фінляндія 
Чехія 

Болгарія 
Великобританія 

Данія 
Кіпр 
Литва 

Нідерланди 
Швейцарія 

Бельгія (Фландрія) 
Бельгія (Валлонія) 

Франція 
Італія 
Латвія 

Португалія 
Іспанія (Каталонія) 

Люксембург (лише 
контракт) 

Іспанія (наказ) 
Норвегія (ліцензійні 

умови) 
Швеція (ліцензійні 

умови) 
Великобританія 

(БіБіСі, контракт) 

 
в) Вироблення критеріїв оцінки діяльності організацій суспільного мовлення 
 
Як правило, у країнах Європи на законодавчому рівні чітко не визначено критерії 

оцінки ефективності діяльності організацій суспільного мовлення. У той же час, у більшості 
випадків органами, які здійснюють загальну оцінку діяльності організацій суспільного 
мовлення, за звичай враховуються критерії оцінки ефективності, наведені у Таблиці 3. 

 
Таблиця 3. Критерії оцінки ефективності організацій суспільного мовлення 

 
Критерій Зміст 

Ступінь задоволення соціальних, культурних, 
політичних потреб суспільства 

Ступінь виконання покладених на 
організацію суспільного мовлення завдань. 

Ступінь ефективності використання ресурсів Ефективність використання персоналу, 
капіталу та активів, ступінь зменшення 
видатків із розрахунку на одну годину 
мовлення, співвідношення активів і 
зобов’язань, у тому числі – довгострокових, 
ступінь дотримання принципу „найвища 
якість за найнижчу з можливих ціну”. 

Рівень охоплення аудиторії Територіальне покриття, частка аудиторії 
(частка на ринку). 

Ступінь максимізації доходів від комерційної 
діяльності і, відповідно, зменшення потреби 
у державному фінансуванні 

Частка доходів, отриманих від реклами, 
продажу прав та інших видів комерційної 
діяльності в бюджеті організації суспільного 
мовлення. 

 
г) Внутрішній та зовнішній аудит діяльності 
 



 

_____________________________________________________________________________ 
© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2008  
 

9

У більшості випадків поточний фінансовий контроль, затвердження фінансових звітів 
організацій суспільного мовлення покладаються на наглядові ради організацій суспільного 
мовлення. 

Функції зовнішнього аудиту в більшості країн традиційно покладені на вищі органи 
аудиту публічних фінансів (рахункові палати). Наприклад, в Данії на вимогу Ради з питань 
телебачення і радіомовлення одержувачі субсидій зобов’язані надавати Генеральному 
Аудитору (аналог Рахункової палати в Україні) детальну інформацію про рух коштів на 
рахунках та додаткові матеріали, причому у тих випадках, коли умови надання субсидій не 
було дотримано, або діяльність, яка фінансувалась за рахунок субсидіювання, не була 
завершена, організація мовлення зобов’язана повернути отримані в якості субсидії кошти в 
повному обсязі або частково. В Естонії повноваження зі здійснення зовнішнього фінансового 
аудиту покладаються на два органи – Державний офіс з питань аудиту та Раду з питань 
телебачення і радіомовлення. 

У тих країнах, де передбачений обов’язковий внутрішній фінансовий аудит 
суспільного мовлення, вибір незалежного аудитора, як правило, покладається на раду 
керуючих відповідною організацією мовлення (наприклад, в Литві, Македонії, Норвегії). В 
Португалії відбір незалежного аудитора віднесено до повноважень Головного агентства з 
питань медіа. 

 
д) Щорічне оприлюднення звітів 
 
Щорічне оприлюднення звітів організацій суспільного мовлення передбачається 

законодавством більшості країн. Проведений аналіз дозволяє говорити про те, що у тих 
випадках, коли законодавство не містить відповідних зобов’язуючих норм, організації 
суспільного мовлення самостійно оприлюднюють фінансові звіти як складову звітів про 
діяльність організацій мовлення на власних веб-сторінках. 

В ряді випадків встановлено строки оприлюднення відповідної звітності. Наприклад, 
в Албанії річний фінансовий звіт та звіт про поточну діяльність оприлюднюються у першому 
кварталі року, наступного за звітним. В Норвегії фінансовий звіт про діяльність Норвезької 
корпорації телерадіомовлення підлягає оприлюдненню до кінця квітня року, наступного за 
звітним. В Польщі на Польське телебачення та Польське радіо закон покладає обов’язок 
подання до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення низки звітів – 
щорічного (до 15 лютого), а також 3 окремих спеціальних звітів. До 15 березня кожного року 
Польське радіо і Польське телебачення зобов’язані офіційно опублікувати звіти про 
використання надходжень від абонентської плати, штрафів і пені, у тому числі – про 
кількість коштів, витрачених на виконання завдань суспільного мовлення. 

 
3.3. Можливість здійснювати довгострокове фінансове планування 
 
В більшості країн Східної Європи законодавство не передбачає фінансування 

суспільного мовлення на середньо- або довгострокову перспективу. Показовим у цьому 
випадку є приклад Албанії, де обсяг державного фінансування суспільного мовлення 
визначається щорічно Законом про Державний бюджет. У той же час, на європейських 
теренах все ж існують країни, в яких практикується фінансування суспільного мовлення на 
основі довгострокових планів розвитку. Зокрема, в Естонії обсяг бюджетного фінансування 
організацій суспільного мовлення визначається 1 раз на три роки, в Португалії - один раз на 
чотири роки. 

 
3.4. Визначення місії суспільного мовлення законом 
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Місія суспільного мовлення визначається законодавством всіх європейських країн. В 
окремих випадках, наприклад, в Латвії, Закон визначає основні засади визначення місії 
суспільного мовлення. Зокрема, визначення місії суспільного мовлення може здійснюватись 
шляхом проведення відповідних досліджень, а також через вивчення потреб і запитів 
громадян. За звичай на офіційних веб-сторінках організацій суспільного мовлення 
користувачі мають можливість висловлювати своє ставлення до тих чи інших програм, 
змісту звітів організацій мовлення, а також вносити відповідні пропозиції щодо корегування 
програмної політики. Зміст законів про телебачення і радіомовлення, в яких розкрито місію 
суспільного мовлення, наведено в Таблиці 4. 

 
Таблиця 4. Місія суспільного мовлення 
згідно із законодавством окремих європейських країн 

 
 

Країна 
 

Місія суспільного мовлення 
 

Болгарія До місії суспільного мовлення віднесено: створення і розповсюдження 
програм, які забезпечують потреби всіх категорій громадян Республіки 
Болгарія, надання допомоги у розвитку та популяризації болгарської мови 
та культури, а також мов і культур громадян у відповідності до їхньої 
етнічної приналежності, забезпечення доступу до національного та 
європейського культурного надбання, створення та трансляція 
інформаційних, освітніх та розважальних програм, впровадження нових 
інформаційних технологій; забезпечення плюралізму думок та ідей у 
новинах, поточних публіцистичних програмах з політичних та 
економічних питань; забезпечення толерантності у відносинах між 
людьми; надання громадянам доступу до інформації щодо офіційної 
позиції держави з важливих питань суспільного життя. 

Естонія До місії суспільного мовлення віднесено: розвиток та популяризація 
естонської національної культури, фіксація, збереження та поширення 
інформації про головні досягнення естонської національної культури; 
доведення до суспільства інформації про найвидатніші досягнення світової 
культури; створення та розповсюдження програм, створених на високому 
журналістському, художньому та технічному рівні; задоволення 
інформаційних потреб всіх категорій суспільства, включаючи національні 
меншини; створення головним чином інформаційних, культурних, освітніх 
та розважальних програм. 

Латвія До місії суспільного мовлення віднесено: забезпечення вільного поширення 
всебічної інформації про події в Латвії та за її межами; утвердження та 
розвиток латвійської мови і культури, забезпечення консолідації 
мононаціональної держави (consolidation of a single-nation state); у 
відповідності до двосторонніх угод – висвітлення діяльності Сейму, 
Президента, Кабінету Міністрів, місцевих адміністрацій; забезпечення 
потреб суспільства в освітніх, освітньо-релігійних, культурних, наукових, 
розважальних, дитячих, спортивних та інших програмах, у тому числі – з 
перекладом на мову знаків; сприяння створенню програм про життя і 
культуру етнічних меншин, що мешкають в Латвії, забезпечення здійснення 
передвиборної агітації в порядку, встановленому Законом. 
Місія суспільного мовлення визначається на базі усесторонніх досліджень 
побажань глядачів та слухачів. Вона повинна відображувати широке 
різноманіття думок в суспільстві, політичні, філософські, та культурні 
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Країна 

 
Місія суспільного мовлення 

 
тенденції. Місія суспільного мовлення не може слугувати виключно 
потребам однієї політичної організації (партії). 

Литва Литовське телебачення і радіомовлення повинно збирати і поширювати 
інформацію про Литву та світ, ознайомлювати суспільство з різноманіттям 
європейської та світової культури і принципами сучасної цивілізації, 
стверджувати незалежність та демократії в Республіці Литва, створювати та 
захищати цінності національної культури, забезпечувати толерантність і 
гуманізм, міжкультурний обмін, мову, зміцнювати моральність, 
поінформованість громадськості, розвиток екологічної культури. В процесі 
здійснення мовлення Литовське радіо і телебачення повинно керуватись 
принципами об’єктивності, демократизму та неупередженості, 
забезпечувати свободу думки і слова, відображувати у своїх програмах 
різноманіття думок. У програмах повинні поважатись права людини та 
людська гідність, не повинні порушуватись морально-етичні принципи. 

Македонія Місією суспільного мовлення в Македонії є: забезпечення захисту 
програмної політики від впливу уряду, політичних організацій та центрів 
економічного впливу; планування програмної політики в інтересах всього 
суспільства, створення та трансляція програм для всіх верств суспільства; 
забезпечення всебічного представлення в програмах різноманіття думок, 
місцевої культурної ідентичності, культурних та релігійних відмінностей, 
розвиток культурного та суспільного діалогу з метою посилення 
толерантності, взаєморозуміння, розвитку взаємин між громадами у 
багатокультурному та поліетнічному середовищі; розвиток мови та мовних 
стандартів всіх громад Республіки Македонія; захист та розвиток 
національних аудіовізуальних творів, які сприяють розвитку македонської 
культури, міжнародному ствердженню македонської культурної 
ідентичності; забезпечення ствердження поваги до основоположних прав і 
свобод людини, демократичних цінностей та інституцій, поваги до 
приватності, честі і гідності особи; створення програм, у тому числі 
новинних та інформаційних, для людей з вадами слуху з перекладом цих 
програм на мову знаків; надання рівного та безкоштовного часу для 
здійснення передвиборної агітації на загальнонаціональних та місцевих 
виборах; надання інформації про місцеву та регіональну специфіку, події в 
Республіці Македонія; створення умов для застосування та розвитку 
сучасних технічних та технологічних стандартів у виробництві та трансляції 
програм, розробка плану переходу у визначений час на цифровий формат 
мовлення, у відповідності до Стратегії розвитку телебачення і 
радіомовлення в Республіці Македонія; забезпечення збереження та 
архівування власних програм, інших матеріалів та документів як складової 
аудіовізуального надбання в Республіці Македонія 

Польща Суспільне телебачення і радіомовлення повинно забезпечувати надання 
всьому суспільству та окремим його верствам різноманітних програмних та 
інших послуг у сфері інформації, журналістики, культури, розваг, освіти та 
спорту з дотриманням принципів плюралізму, неупередженості, 
збалансованості, іноваційності, високої якості та цілісності. Це, зокрема, 
передбачає: створення та трансляцію загальнонаціональних та регіональних 
програм, які забезпечують соціальні та культурні потреби місцевих громад, 
трансляцію програм польською та іншими мовами за межі території Польщі; 
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Країна 

 
Місія суспільного мовлення 

 
створення та трансляцію тематичних програм за наявності відповідної 
ліцензії; спорудження та управління об’єктів трансляційної мережі, 
релейних станцій; надання послуги телетексту; розробку нових технологій 
виробництва та трансляції телевізійних і радіопрограм; сприяння творчій, 
літературній, науковій та освітній діяльності; сприяння підвищенню знання 
польської мови; створення та трансляцію освітніх програм для осіб 
польського походження та громадян Польщі, що проживають за кордоном. 

Хорватія Місією суспільного мовлення є: інформування суспільства про політичні, 
економічні, соціальні, культурні, освітні, наукові, релігійні, екологічні, 
спортивні та інші події в країні та за її межами, забезпечення відкритого і 
вільного обговорення питань, що становлять суспільний інтерес; 
заохочення, виробництво, спільне виробництво і розвиток аудіовізуального 
виробництва, яке сприяє розвитку хорватської культури, мистецтва, а також 
сприяння представленню хорватської культурної ідентичності на 
міжнародному рівні; створення та трансляція програм, спрямованих на 
освіту дітей і молоді, програм наукового спрямування; створення та 
трансляція програм, спрямованих на інформування громадян Хорватії, які 
проживають за межами Республіки Хорватія; створення та трансляція 
програм, спрямованих на інформування національних меншин, що 
проживають на території Хорватії; інформування та освіта громадян з 
метою збереження національного культурного надбання; інформування та 
просвіта громадян з питань охорони довкілля, забезпечення права на 
безпечне навколишнє середовище; інформування та просвіта громадян з 
питань демократії та громадянського суспільства; трансляція спортивних 
подій, що відбуваються на території Хорватії та за її межами; створення та 
трансляція програм розважального змісту. 

Чехія Місією суспільного мовлення в Чехії є надання об’єктивної, перевіреної, 
збалансованої за змістом та різноманітної інформації з метою вільного 
формування думки; підвищення загального рівня правової культури 
громадян Республіки Чехія; створення та трансляція програм, призначених 
для всіх верств суспільства, з урахуванням їх віросповідання, культурного, 
етнічного, соціального, національного походження, національної 
ідентичності, віку і статі, та заснованих на основі принципу різноманіття 
думок, з урахуванням релігійних, філософських та творчих тенденцій, 
спрямованих на сприяння взаєморозумінню та толерантності, налагодження 
зв’язків в неоднорідному суспільстві; розвиток культурної ідентичності 
громадян Чехії, у тому числі національних та етнічних меншин; створення 
та трансляція програм, зокрема новинних, мистецьких, спортивних, 
розважальних, освітніх, дитячих і молодіжних, програм про поточні події, 
документального і художнього кіно. 

 
Як правило, відповідне розмежування між діяльністю організації як суспільного 

мовника та комерційною діяльністю організації, окреме ведення рахунків, окремий облік та 
окрема звітність для цих категорій операцій проведено в усіх країнах-членах Євросоюзу, а 
також в деяких країнах, які не є членами ЄС (наприклад, в Македонії). У такий спосіб 
забезпечується приведення національного законодавства країн-членів у відповідність до 
критеріїв допустимості державного фінансування суспільного мовлення за тестом "Altmark", 



 

_____________________________________________________________________________ 
© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2008  
 

13

який, у свою чергу покладений в основу рішень Європейської Комісії щодо допустимості 
державної підтримки суспільного мовлення. 

 
3.5. Визначення "параметрів" державного фінансування, розподіл коштів на 

фінансування суспільного мовлення на конкурсних засадах 
 
У більшості досліджених європейських країн чітко визначено цілі, на які можуть 

використовуватись кошти, які виділяються суспільному мовленню з Державного бюджету. 
Традиційним є правило, за яким за рахунок бюджетних коштів здійснюється мовлення 
іноземними мовами та мовами національних меншин, супутникове мовлення за межі 
території держави (для іноземних громадян та громадян країни, які постійно проживають за 
кордоном), утримання та модернізація мережі трансляції, створення продукції національного 
кіновиробництва, впровадження технологічних інновацій, створення окремих категорій 
програм (наприклад, освітніх). 

З метою забезпечення можливості надання окремих функцій суспільного мовлення 
іншими організаціями мовлення (наприклад, некомерційними, у деяких країнах - 
комерційними), а не лише суспільним мовленням, в ряді європейських держав на 
законодавчому рівні передбачене створення позабюджетних фондів підтримки медіа. Такі 
фонди, існують, наприклад, в Болгарії, Литві, Словенії, Нідерландах, Угорщині. Основна 
частина коштів цих фондів виділяється для підтримки функціонування саме організацій 
суспільного мовлення, проте певна їх частка на конкурсних умовах може виділятись й іншим 
телерадіокомпаніям. В Болгарії відповідний розподіл коштів визначається Міністерством 
культури. В Латвії загальний обсяг фінансування місії суспільного мовлення (public remit) 
розподіляється наступним чином: 85% визначеного обсягу бюджетного фінансування 
отримує Латвійське телебачення і Латвійське радіо, 15% - розподіляються на конкурсних 
умовах між всіма іншими організаціями мовлення. 

З метою забезпечення аргументованості витрат на створення та трансляцію програм, в 
Болгарії Рада Міністрів затверджує нормативи відповідного фінансування. 

 
3.6. Запобігання надлишковому фінансуванню суспільного мовлення 
 
Законодавством деяких європейських країн передбачається, що у випадку економії 

бюджетних коштів, виділених на фінансування суспільного мовлення, позитивний залишок 
зараховується до бюджету суспільного мовлення наступного року і витрачається на 
здійснення місії суспільного мовлення. В Македонії практикується дещо інший підхід – якщо 
організація суспільного мовлення зекономила кошти у поточному році, вона зобов’язана 
повернути позитивний залишок до Державного бюджету. 

 
3.7. Встановлення більш жорстких квот на рекламу, порівняно з організаціями 

комерційного мовлення 
 
В деяких країнах розміщення реклами на каналах суспільного мовлення заборонено (в 

Данії – для суспільного радіомовлення, в Естонії, Чехії, Фінляндії – для всіх організацій 
суспільного мовлення), в деяких державах на рекламу встановлено нижчі (більш жорсткі) 
квоти, ніж для організацій комерційного мовлення. В Македонії розміщення реклами на 
суспільному телебаченні не допускається в період між 17.00 та 21.00, на суспільному радіо – 
у період між 9.00 та 14.00 (крім випадків прямої трансляції подій загального значення, 
спортивних поєдинків, культурних заходів, якщо уникнути трансляції реклами в цих 
випадках неможливо). 

 
3.8. Участь у справлянні абонентської плати 
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У переважній більшості країн Європи розміри абонентської плати встановлюються 

парламентами або (як, наприклад, в Словенії) Урядом. Закони, як правило, не визначають 
форми залучення організацій мовлення до консультацій щодо встановлення ставок 
абонентської плати. Як правило, закони європейських країн наділяють організації 
суспільного мовлення широкими правами щодо справляння абонентської плати, зокрема – 
правом нараховувати пеню, правом залучати органи податкової служби до стягнення 
абонентської плати тощо. У переважній більшості випадків, надходження від сплати 
абонентської плати негайно зараховуються на рахунок організації суспільного мовлення з 
тим, щоб забезпечити її безперебійне фінансування. До винятків з цього правила належать 
лише окремі країни (наприклад, Албанія), де кошти від абонентської плати, що надійшли на 
рахунки Албанської електроенергетичної компанії, зараховуються на рахунок Албанського 
телерадіомовлення наприкінці року. 

 
4. Джерела фінансування суспільного мовлення в країнах Європи 
 
4.1. Надходження від абонентської плати 
 

Основним і традиційним джерелом фінансування суспільного мовлення в країнах ЄС, 
яке значною мірою забезпечує фінансову автономію суспільного мовлення від держави, є 
надходження від абонентської плати. Абонентська плата існує в усіх старих членах 
Євросоюзу (12 країн) за винятком лише чотирьох: Іспанії, Нідерландів, Люксембургу та 
Португалії. Обов’язкова сплата абонентської плати передбачена і законодавством більшості 
країн Східної Європи, зокрема - Албанії, Болгарії (передбачена, але не сплачується), Литви 
(передбачена, але не сплачується), Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, 
Угорщини (передбачена, але не сплачується), Хорватії, Чехії. 

В більшості країн Євросоюзу проводиться розмежування між абонентською платою за 
користування радіо та телебаченням, більше того – в окремих державах розміри абонентської 
плати диференціюються залежно від того, який тип телевізійного приймача (чорно-білий чи 
кольоровий) використовується суб’єктом сплати абонентської плати. Винятки з такої 
диференціації складають лише деякі країни – Португалія, де абонентська плата стягується 
лише за користування радіо, Швеція, Фінляндія і Мальта, де абонентська плата сплачується 
лише за користування телебаченням (щоправда при визначенні розміру абонентської плати 
враховуються потреби як суспільного телебачення, так і суспільного радіомовлення). 
 
Таблиця 5. Джерела фінансування суспільного мовлення в країнах Європи 
 
1. Абонентська плата, реклама 
заборонена, інші види 
господарської діяльності дозволені 

Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Великобританія, 
Естонія 

2. Лише абонентська плата, 
реклама, інші види господарської 
діяльності 

Всі країни Європи, крім наведених у пунктах 1, 3, 4 

3. Абонентська плата, реклама та 
інші види господарської 
діяльності, бюджетні субсидії 

Словаччина 

4. Бюджетні субсидії, реклама та 
інші види господарської діяльності 

Іспанія, Португалія, Болгарія, Словаччина, Нідерланди, 
Люксембург, Латвія, Литва 

 
а) Правова природа абонентської плати 
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За своєю природою абонентська плата традиційно вважалась платою за право 
отримання телевізійного або радіосигналу. З прийняттям Європейської конвенції про захист 
прав людини та основних свобод, природа абонентської плати була переглянута (оскільки 
обов’язковість плати за отримання інформації не узгоджується з положеннями статті 10 
Європейської конвенції), і на сьогодні вона традиційно розглядається або як податок sui 
generis (податок особливого роду), який спрямовується на забезпечення функціонування 
суспільного мовлення. 

 
б) Ставки абонентської плати в європейських країнах 
 
Ставки абонентської плати за користування телебаченням у 2007 році були такими: 

Румунія – 12 євро на рік, Мальта – 34 євро на рік, Словаччина, Чорногорія – 42 євро на рік, 
Чехія – 51 євро на рік, Греція – 52 євро на рік, Польща – 53 євро на рік, Македонія – 57 євро 
на рік, Хорватія – 106 євро на рік, Франція – 116 євро на рік (в метрополії), Словенія – 132 
євро на рік, Бельгія (Валлонія) – 149 євро на рік, Ірландія – 158 євро на рік, Великобританія – 
200 євро на рік, Німеччина – 204 євро на рік, Швеція – 210 євро на рік, Фінляндія – 215 євро 
на рік, Австрія (Відень) – 255 євро на рік, Норвегія – 270 євро на рік, Данія – 288 євро на рік, 
Швейцарія – 292 євро на рік, Ісландія – 346 євро на рік. 

В деяких країнах розмір абонентської плати може бути меншим для тих, хто 
використовує виключно радіоприймачі або (як, наприклад, в Норвегії) – чорно-білі 
телевізори. 

 
в) Суб’єкти сплати 
 
За звичай, суб’єктами сплати абонентської плати є домогосподарства – плату сплачує 

один з власників помешкання, в той час як інші особи, які ведуть з ним спільне 
домогосподарство, звільняються від сплати абонентської плати. У цьому випадку розмір 
абонентської плати не залежить від кількості використовуваних приймачів. До юридичних 
осіб застосовується дещо інший підхід – вони сплачують абонентську плату за кожен 
використовуваний у відокремленому підрозділі приймач. 

 
г) Пільги 
 
У більшості країн Європи пільги для фізичних осіб встановлюються для громадян, які 

досягли певного віку (як правило, 70 років), громадян з повною або частковою втратою 
працездатності, певних категорій інвалідів, громадян, які перебувають під опікою або 
піклуванням, практично в усіх країнах – для глухих та сліпих. З-поміж юридичних осіб 
пільгами зі сплати абонентської плати користуються заклади освіти, науки, культури, 
соціального захисту, охорони здоров’я, підрозділи збройних сил, правоохоронних органів, 
дипломатичні та консульські представництва іноземних держав, представництва 
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міжнародних організацій. Для підприємств туристичної сфери пільги часто визначаються 
сезоном та кількістю використовуваних телевізійних приймачів. Наприклад, у Словенії для 
готелів та туристичних підприємств, які використовують 10 і більше телевізорів чи інших 
засобів прийому телевізійного сигналу абонентська плата встановлена на рівні 11197 толярів 
з 10 приймачів, плюс по 555 толярів за кожен додатковий приймач. Розмір цієї плати 
зменшується до 60% у разі, якщо готель працює на сезонній основі або якщо протягом 
одного місяця було заселено не більше 60% місць у ньому. Традиційно від сплати 
абонентської плати звільняються юридичні особи, які використовують приймачі не для 
потреб мовлення (при тестуванні прийому-передачі сигналу, використанні відео 
спостереження тощо). 

 
д) Порядок стягнення 
 
В європейських країнах відсутній єдиний підхід до регулювання процедури стягнення 

абонентської плати. Так, в ряді держав абонентська плата стягується безпосередньо 
організаціями суспільного мовлення або спеціально створеними ними з цією метою 
органами. До таких країн належать, зокрема, Німеччина, Данія, Норвегія, Швеція, 
Словаччина, Хорватія, Словенія. В деяких державах абонентська плата включається до 
рахунків за спожиту електроенергію і стягується, відповідно, національними енергетичними 
компаніями (Албанія, Болгарія, Португалія, Греція, Кіпр, Туреччина). В окремих країнах 
абонентська плата стягується телекомунікаційними компаніями, національними поштовими 
службами (Польща, Чехія, Італія, Австрія), або органами податкової служби. З метою 
забезпечення належного обліку платників абонентської плати, законодавством багатьох 
країн Європи передбачено запровадження національних реєстрів платників абонентської 
плати, які ведуться тими органами, до повноважень яких віднесено питання стягнення 
абонентської плати. Органи, які забезпечують своєчасне і повне справляння абонентської 
плати за звичай наділяються достатніми повноваженнями, необхідними для реалізації 
покладених на них завдань. Так, в Фінляндії FICORA має право проводити перевірки 
використання приймачів, відповідна функція покладається на спеціальних інспекторів, які 
мають право одержувати від користувачів інформацію про кількість, розміщення приймачів, 
строки їх використання, у тому числі – вимагати надання підтверджуючих відповідні факти 
документів. 

 
е) Санкції за несплату (несвоєчасну сплату) 
 
У більшості країн, законодавство яких передбачає обов’язкову сплату абонентської 

плати, на законодавчому рівні встановлено санкції за використання незареєстрованих 
приймачів, несвоєчасну реєстрацію телевізійних та/або радіоприймачів, а також за 
несвоєчасну сплату абонентської плати. Як привило, розмір відповідних штрафів є кратним 
розміру абонентської плати (зокрема, в Польщі у разі виявлення факту використання 
незареєстрованого телевізійного або радіоприймача, за умови, що відповідний приймач 
підлягає реєстрації, винна особа сплачує штраф у розмірі 30 розмірів місячної абонентської 
плати; в Угорщині у випадку несплати абонентської плати винні сплачують штраф у 
подвійному розмірі несплачених платежів), штрафи справляються за весь період або 
визначену частину періоду (наприклад, не більше, ніж за рік) використання незареєстрованих 
приймачів (прострочення сплати абонентської плати), і сплата штрафу не звільняє винну 
особу від обов’язку сплати абонентської плати за період, протягом якого здійснювалось 
використання незареєстрованого приймача, або протягом якого плата не сплачувалась. 

 
4.2. Прямі субсидії з Державного бюджету (позабюджетних фондів) 
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Державні субсидії як джерело фінансування суспільного мовлення, як правило, 
передбачаються у тих випадках, коли суспільне мовлення не фінансується за рахунок 
абонентської плати. До країн, де застосовується пряме бюджетне фінансування суспільного 
мовлення належать, наприклад, Іспанія, Португалія, Болгарія, Нідерланди, Латвія, Литва, 
Люксембург. 

До основних особливостей прямого бюджетного субсидіювання організацій 
суспільного мовлення слід віднести такі: 1) бюджетні кошти, отримані у формі бюджетної 
субсидії, спрямовуються, як правило, на фінансування лише тих видатків, які прямо 
визначені у законі; 2) розмір субсидії, за звичай, визначається окремим рядком у 
Державному бюджеті відповідної країни; 3) на законодавчому рівні передбачаються певні 
механізми, покликані зменшити вплив політичних чинників на розмір субсидії, наприклад – 
залучення організації суспільного мовлення або органу регулювання мовлення до 
визначення розміру субсидії (відповідно, розмір субсидії визначається Міністерством 
фінансів не за власним розсудом, а на підставі відповідного подання організації суспільного 
мовлення чи органу регулювання мовлення), визначення обсягу бюджетного фінансування 
на тривалий період (наприклад, на декілька років, що дозволяє зменшити фінансову 
залежність організацій суспільного мовлення від політичної кон’юнктури в парламенті). 

 
Приклади

Франція 
До 2000 року вплив політичних чинників на визначення розміру щорічного 

фінансування суспільного мовлення у Франції був досить значним. Участь у формуванні 
пропозицій щодо щорічного бюджетного фінансування суспільного мовлення брали 
Міністерство з питань комунікацій та Міністерство фінансів, розроблені ними пропозиції 
затверджувались Прем’єр-міністром, після чого передавались на розгляд парламенту. 
Парламент міг вносити зміни до відповідних пропозицій, у тому числі – переглядати 
загальний обсяг фінансування та напрями використання відповідних коштів, у тому числі – 
на капітальні інвестиції та оплату праці. Відповідно, ступінь самостійності організацій 
суспільного мовлення у власному фінансовому плануванні був досить невисоким. У серпні 
2000 року до законодавства про телебачення і радіомовлення було внесено суттєві зміни, 
спрямовані на вирішення проблеми надмірної фінансової залежності суспільного мовлення 
від держави. Зокрема, передбачалось, що обсяг фінансування організацій суспільного 
мовлення визначатиметься на підставі багаторічних угод (на 3 або 5 років), які укладались 
кожною з організацій суспільного мовлення з урядом. В цих угодах визначався обсяг 
щорічного фінансування суспільного мовлення, а також конкретні зобов’язання відповідних 
організацій, у тому числі – щодо впровадження інноваційних технологій та забезпечення 
різноманітності програмного контенту. 

Латвія 
Згідно з латвійським законодавством, щорічний обсяг бюджетного фінансування 

Латвійського радіо та Латвійського телебачення не може бути меншим за 0.73% видаткової 
частини Державного бюджету. Внесення відповідних змін до законодавства дозволило 
починаючи з 2004 року подвоїти обсяг бюджетного фінансування суспільного мовлення, 
зменшити вплив політичних чинників на визначення розміру субсидії та заборонити 
розміщення реклами на каналах суспільного радіо та телебачення. 

Литва 
Згідно з литовським законодавством, бюджетна субсидія є субсидіарним до 

абонентської плати джерелом фінансування суспільного мовлення. Іншими словами, розмір 
бюджетної субсидії визначається як різниця між запланованими видатками на здійснення 
місії суспільного мовлення та запланованими надходженнями від абонентської плати. Однак, 
до сьогодні абонентська плата в Литві так і не була запроваджена. Відповідно, державне 
фінансування суспільного мовлення в Литві існує лише в одній формі – у формі субсидій. 
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Загальний розмір очікуваної субсидії визначається безпосередньо Литовським телебаченням 
і радіомовленням і затверджується парламентом. Попри те, що законодавство Литви не 
містить будь-яких механізмів запобігання політичному впливу на розмір субсидій, на 
практиці пропозиції Литовського телебачення і радіомовлення завжди підтримуються 
парламентом. 
 

 
4.3. Надходження від реклами і спонсорства, інших видів комерційної діяльності 
 

Як вже відзначалось, у всіх країнах Євросоюзу проведено чітке розмежування між 
комерційною діяльністю організацій суспільного мовлення та діяльністю цих організацій як 
„виконавців” місії суспільного мовлення. До джерел фінансування комерційної діяльності 
суспільних мовників за звичай віднесено всі види надходжень, за винятком коштів, 
отриманих з Державного бюджету та позабюджетних фондів (фондів підтримки медіа), а 
також абонентської плати і ліцензійних платежів – у випадку, якщо вони перераховуються 
безпосередньо на рахунок організації мовлення, а не на рахунок Державного казначейства. 

В країнах ЄС здійснення суспільними мовниками комерційної діяльності 
здійснюється двома основними способами: 1) або через засновані ними юридичні особи (що 
дозволяє провести чітке розмежування між доходами від комерційної діяльності та доходами 
від суспільного мовлення і відповідними збитками); 2) або шляхом ведення окремого обліку 
та окремої звітності за комерційними операціями та діяльністю у сфері власне суспільного 
мовлення (таке розмежування проводиться у тих випадках, коли для здійснення комерційної 
діяльності не створюється окрема юридична особа). 

Загалом можна виділити декілька надходжень від комерційної діяльності організацій 
мовлення: 1) надходження від розміщення реклами та непрямі надходження від спонсорської 
підтримки виробництва програм; 2) надходження від продажу прав; 3) надходження від 
здійснення підприємницької діяльності (в тих країнах, де організаціям мовлення дозволено 
здійснювати підприємницьку діяльність); 4) безповоротна фінансова допомога і благодійні 
пожертвування фізичних та юридичних осіб; 5) надходження від реалізації записів програм 
(примірників фонограм тощо); 6) надходження від інших видів комерційної діяльності. При 
цьому, основним видом надходжень організацій суспільного мовлення від здійснення 
комерційної діяльності була і залишається реклама. Так, наприклад, в Литві частка 
надходжень від реклами в бюджеті Литовського телебачення і радіомовлення складає 
близько 20%, в той час як надходження від інших видів комерційної діяльності – лише 1% 
бюджету (решта надходжень формується за рахунок доходів організації як суспільного 
мовника). В Польща частка надходжень від реклами в бюджеті Польського телебачення 
складає більше 50%, в той час як надходження від абонентської плати – близько 30%, від 
інших (за винятком реклами) видів комерційної діяльності – приблизно 11%. В Румунії 
частка „рекламних” коштів в бюджеті суспільного мовлення становить близько 8% (для 
порівняння – близько 14 % - субсидії з Державного бюджету, 77.5 % - надходження від 
абонентської плати, решта коштів – доходи від здійснення інших видів комерційної 
діяльності). Аналогічна ситуація має місце в Словаччині, Словенії, Франції та ряді інших 
країн Європи. 

Слід відзначити, що останнім часом у багатьох європейських країнах на 
законодавчому рівні було встановлено ряд обмежень на розміщення реклами на каналах 
суспільного мовлення. В Естонії, Фінляндії, Швеції і Данії (крім суспільного радіо) рекламу 
на каналах суспільного мовлення було заборонено взагалі. В Німеччині трансляція реклами 
дозволяється лише на провідних каналах ARD та ZDF – відповідно на Першому каналі (Das 
Erste) та каналі ZDF з понеділка по суботу; при цьому загальна тривалість реклами не може 
перевищувати 20 хвилин на день. У Франції реклама на каналах суспільного мовлення не 
може переривати трансляцію художніх фільмів; крім того, її тривалість в прайм-тайм не 
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може перевищувати 8 хв. на годину (для приватних мовників діє загальне 12-хвилинне 
обмеження). В Ірландії реклама на суспільному мовленні обмежується 7,5% добового ефіру і 
5 хв. на годину, у Франції – 8 хвилинами на годину (причому в середньому за добу на 
рекламу повинно припадати не більше 6 хв. на годину), в Латвії „добова” квота на рекламу 
для суспільного мовлення є в 2 рази меншою, ніж для приватних телерадіокомпаній, в 
Болгарії загальна тривалість реклами на суспільному мовленні не може перевищувати 15% 
впродовж доби і 4 хв. протягом однієї години мовлення, в Румунії трансляція реклами 
дозволяється лише у перервах між програмами і її загальна частка в годині ефірного 
мовлення не може перевищувати 8 хв., в Угорщині тривалість реклами на суспільному 
мовленні не може перевищувати 3 хв. на добу, в Чехії – 1% на добу (ця квота може бути 
збільшена до 10% за рахунок телеторгівлі, чеське законодавство обмежує частку рекламі в 
прайм-тайм 6 хв.). 

Що ж стосується правового регулювання надходжень до бюджетів організацій 
суспільного мовлення від інших видів комерційної діяльності, то відповідні питання 
законодавством про телебачення і радіомовлення не регламентуються, відповідно – 
здійснення комерційної діяльності організаціями мовлення підпадає під дію загальних 
обмежень законодавства про підприємництво. 

 
Особливості виробництва і розповсюдження телерадіопрограм за рахунок державного 

замовлення в Україні 
 

1. Загальна характеристика державного сектору телебачення і радіомовлення 
 
Сьогодні Державному комітетові телебачення та радіомовлення України 

підпорядковано 32 державні телерадіокомпанії, які виконують державне замовлення на 
трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, у тому числі: Національна 
телекомпанія України (НТКУ), Національна радіокомпанія України (НРКУ), 24 обласні 
державні телерадіокомпанії (ОДТРК), ДТРК "Крим", Державна телерадіокомпанія 
"Культура", Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "Українське телебачення і 
радіомовлення" та Державна організація "Севастопольська ДРТРК", Новгород-Сіверська 
державна місцева ТРК "Сіверська" і Державна організація Криворізьке міське об’єднання 
телерадіомовлення. 

Обласними та регіональними державними телерадіокомпаніями, згідно з отриманими 
ліцензіями, трансляцією телепрограм забезпечується, в середньому, від 50 до 80% населення 
відповідного регіону; радіопрограм - від 80 до 90%. 

Разом з цим, частка державного сектору телебачення і радіомовлення в 
телеінформаційному просторі України, за даними Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення не перевищує 3%. у загальному обсязі ліцензованого мовлення 
при тому, що в зарубіжному просторі частка некомерційного телебачення сягає від 20 до 40 
відсотків. 

Мережі обласних державних телерадіокомпаній мають різний відсоток покриття 
території областей (від 20 відс. до 80 відс), а Автономна республіка Крим, Івано -
Франківська, Львівська, Сумська та деякі інші обласні державні телерадіокомпанії взагалі не 
мають власних мереж ефірного наземного радіомовлення. 

 
2. Державне замовлення 
 
Правові та економічні засади формування, розміщення і виконання на договірній 

(контрактній) основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, 
надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб визначені у Законі України 
від 22.12.95 № 493/95 "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних 
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потреб" (далі - Закон № 493) зі змінами і доповненнями. Згідно з цим Законом фінансове 
забезпечення виконання державного замовлення здійснюється за рахунок коштів Державного 
бюджету України. 

Формування державного замовлення як засобу цільової підтримки реалізації 
пріоритетних суспільних потреб у тій чи іншій формі існує у всіх розвинених країнах. У 
межах Євросоюзу державне замовлення як окремий інститут не виділяють, оскільки це є 
елементом бюджетного процесу, а саме -- невід’ємною складовою етапу планування і 
формування соціально значимих напрямків витратної частини бюджету країни. Освоєння ж 
зазначених витрат (безпосередня закупівля) здійснюється згідно з відповідним бюджетним 
законодавством та законодавством у сфері державних фінансів і закупівель. 

У широкому розумінні державне замовлення як засіб реалізації потреб громадського 
сектора в товарах, роботах і послугах, що задовольняється за рахунок бюджетних коштів, 
тобто за рахунок коштів платників податків, є синонімом поняття "державні закупівлі", що 
фактично еволюційно з розвитком сучасної ринкової економіки та економічної науки 
вживається більше як важіль управління громадським (державним) сектором, спрямований 
для досконалого розподілу суспільного продукту для задоволення громадських потреб. 
Будівництво і ремонт шкіл, придбання лік для пенсіонерів і ветеранів, придбання 
комп'ютерів для чиновників, створення і випуск суспільно необхідної телевізійної продукції 
– все це державне замовлення. 

Однак, в Україні в силу історичних особливостей розвитку економіки державне 
замовлення і державні закупівлі поки що не є змістовно аналогічними поняттями. Можна 
стверджувати, що державне замовлення є предтечею сучасних державних закупівель, але 
водночас ця предтеча поступово повинна перетворитись в елемент бюджетного 
менеджменту. 

Державні замовлення в України є інструментом ідентифікації пріоритетних 
державних потреб і визначення необхідних обсягів ресурсів для їх задоволення. Державні 
закупівлі – це більш ширше поняття, яке в цілому поглинає весь процес задоволення всіх 
державних потреб – від їх ідентифікації, визначення необхідних ресурсів, освоєння цих 
ресурсів через певний процедурний порядок дії держави в особі замовників щодо закупівлі 
на ринку продукції, необхідної для задоволення потреб, та ефективне використання цієї 
продукції для задоволення визначених потреб за умови постійного громадського контролю 
за всіма етапами процесу державних закупівель. 

Для виконання державного замовлення держава в особі уповноважених Кабінетом 
Міністрів України центральних органів державної виконавчої влади забезпечує на 
контрактній основі потреби у товарах, роботах, послугах у сфері оборони, охорони 
громадського порядку, охорони здоров'я, освіти, культури, інформації та випуску друкованої 
продукції, виконання науково-технічних розробок. 

Державними замовниками є міністерства, інші центральні органи державної 
виконавчої влади України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська 
міські державні адміністрації та установи, уповноважені Кабінетом Мі¬ністрів укладати 
державні контракти з виконавцями державного замовлення. 

Виконавцями державного замовлення є суб'єкти господарської діяльності всіх форм 
власності, які виготовляють і поставляють продукцію для державних потреб відповідно до 
умов укладеного державного контракту. 

У 2001 році на виконання відповідних доручень Кабінету Міністрів України щодо 
вдосконалення механізму формування державного замовлення на 2002 та наступні роки 
Мінекономіки разом з Мінфіном розробили новий загальний Порядок формування 
державного замовлення, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
13 грудня 2001 р. №1650 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 
лютого 1996 р. №266". 
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3. Механізм державного замовлення виробництва та трансляції телерадіопрограм 
 
Державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм 

формується за окремим порядком. Такий порядок встановлений Положенням, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 918. 

Таке державне замовлення формується на офіційну інформацію про діяльність органів 
державної влади (відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації"), події в державі та за її межами, додержання конституційних прав і свобод та 
виконання обов'язків людини і громадянина, стан довкілля та здійснення медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних заходів, освітню, науково-популярну, культурно-мистецьку, 
фізкультурно-спортивну та іншу інформацію з урахуванням потреби в ній населення, 
інформацію, яка сприяє формуванню позитивного іміджу України у світі, а також на 
інформаційні, суспільно-політичні, художні, освітні, спортивні програми і програми для 
дітей, юнацтва та молоді. 

Державне замовлення не може передбачати виробництво і розповсюдження теле- та 
радіопрограм, що пропагують нездоровий спосіб життя, можуть негативно впливати на 
моральний та фізичний стан громадян, містять елементи порнографії, жорстокості, 
насильства тощо, а також інформацію рекламного характеру (крім соціальної реклами). 

Державними замовниками виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм (далі 
- державний замовник) і виконавцями державного замовлення є: 

- Держкомтелерадіо - генеральний державний замовник виробництва і 
розповсюдження теле- та радіопрограм, який через державне замовлення забезпечує 
утримання, функціонування та розвиток державних телерадіоорганізацій, що належать до 
сфери його управління, а також координує діяльність державних замовників у сфері 
виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм; 

- органи державної влади, інші державні органи, установи, організації, визначені 
законодавством як розпорядники державних коштів, - державні замовники виробництва і 
розповсюдження теле- та радіопрограм, що відповідають їх напрямам діяльності, за умови 
визначення у державному бюджеті видатків на зазначені цілі; 

- телерадіоорганізації України, інші виробники теле- та радіопрограм продукції - 
виконавці державного замовлення на виробництво теле- та радіопрограм; 

- оператори ефірного, кабельного та супутникового телебачення і радіомовлення, 
інтернет-провайдери, визначені конкурсним відбором, - виконавці державного замовлення на 
розповсюдження теле- та радіопрограм. 

Показниками державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та 
радіопрограм є обсяги виробництва і розповсюдження трансляції у годинах на рік у 
вартісному виразі. 

Згідно з зазначеним Положенням формування державного замовлення на 
виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм відбувається за наступною 
процедурою. 

Державні замовники подають щороку до 15 травня Держкомтелерадіо пропозиції до 
проекту державного замовлення за встановленою формою. 

Держкомтелерадіо з метою підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів, матеріально-технічних та трудових ресурсів, уникнення дублювання тематики теле- 
та радіопрограм, забезпечення збалансування обсягів виробництва з творчими і технічними 
можливостями телерадіоорганізацій та операторів зв'язку щодо розповсюдження теле- та 
радіопрограм опрацьовує пропозиції і в установленому порядку подає Мінекономіки 
узагальнений проект державного замовлення. 

Міністерство економіки здійснює наступні функції: 
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1) опрацьовує подані пропозиції і аналізує обсяги продукції, необхідної для 
державних потреб у наступному році, та загальну суму коштів для її закупівлі; 

2) включає зведені показники обсягів проекту державного замовлення до проекту 
Державної програми економічного і соціального розвитку України; 

4) разом з державними замовниками формує проект державного замовлення на 
поставку продукції для державних потреб виходячи із схвалених Кабінетом Міністрів 
України проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і 
соціального розвитку України; 

5) після затвердження Верховною Радою України Державного бюджету України 
вносить разом з державними замовниками до проекту державного замовлення необхідні 
зміни і уточнення та подає їх на розгляд Мінфіну; 

6) погоджує проект державного замовлення з Мінфіном і у місячний термін з дня 
набрання чинності Законом України про Державний бюджет України подає його разом з 
пропозиціями щодо визначення державних замовників Кабінету Міністрів України на 
затвердження. 

В рамках бюджетного процесу бюджетний запит на реалізацію державного 
замовлення також розглядається Мінфіном, а також профільними комітетами Верховної Ради 
України (з питань, бюджету, з питань свободи слова та інформації, з питань культури і 
духовності) 

Персональну відповідальність за виконання контракту з державою на виконання ДЗ 
несе керівник державної телерадіокомпанії. 

Державні замовники зобов'язані повідомити Держкомтелерадіо про зміну обсягів 
фінансування державного замовлення під час уточнення проекту державного бюджету на 
відповідний рік. Держкомтелерадіо уточнює показники проекту державного замовлення та 
інформує Мінекономіки про внесені до нього зміни. 

Обсяги державного замовлення затверджуються постановою Кабінету Міністрів 
України. 

Після прийняття такої постанови державні замовники: 
- визначають виконавця державного замовлення відповідно до Закону України "Про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (який наразі скасований); 
- укладають відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України обсягу 

державного замовлення з його виконавцем державний контракт. До державного контракту 
додається тематичний план змісту, хронометражу, періодичності та обсягу передач, 
складений за формою, встановленою Держкомтелерадіо; 

- звітують Держкомтелерадіо про укладення державного контракту. 
У разі виникнення потреби у необхідності внесення змін до затверджених обсягів 

державного замовлення на поточний рік у зв'язку з набранням чинності законами України, 
затвердженням державних програм, прийняттям актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України Міністерство економіки за поданням Держкомтелерадіо у місячний термін 
після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами подає в установленому 
порядку Кабінету Міністрів України проекти відповідних постанов Кабінету Міністрів 
України про внесення зазначених змін. 

Трансляцію телерадіопрограм за державним замовленням переважно здійснює 
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення як найбільш потужний оператор 
телекомунікацій, а також Державне підприємство "Укркосмос" (супутникове мовлення), 
ВАТ "Укртелеком" (Інтернет-мовлення), окремі приватні оператори телекомунікацій, які 
мають власні або орендовані передавачі. 

Розглянемо докладно процес формування державного замовлення на виробництво і 
розповсюдження телепрограм. Нехай державним замовником щодо висвітлення проблем 
дитячої злочинності буде МВС. 
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Первинним документом для обрахування вартості виконання замовлення є техніко-
економічне обґрунтування доцільності виконання цього державного замовлення, яке 
розробляється замовником. Обґрунтування кошторисної вартості по статтях витрат 
здійснюється шляхом калькулювання вартості виробництва і розміщення телепрограм в ефірі 
на основі вартісних умов телерадіоорганізацій. 

У техніко-економічному обґрунтуванні зазначається: 
• мета 
• актуальність і вимоги до розкриття тематики 
• загальний обсяг мовлення 
• результати робіт 
• вихідні матеріали 
Наступним пунктом є пояснювальна записка до калькуляції кошторисної вартості 

робіт, яка виглядає таким чином: 
1. Витрати на оплату праці 
2. Матеріали 
3. Витрати на службові відрядження 
4. Витрати на спецустаткування робіт 
5. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями 
6. Інші витрати 
7. Накладні витрати Всього: 
Також додаються розрахунки по окремих статтях (див. табл. 6 - 9.) 

 
Таблиця 6. Приклад розрахунку витрат за статтею "витрати на оплату праці"

 
№ Посада працівника Кількість 

працівників 
(чоловік) 

Кількість 
відпрацьованих 
людино-місяців

Середньо-
місячна 

заробітна плата 
(гривень) 

Сума 
заробітної 
плати 

(гривень) 
1 2 3 4 5 6 
 Диктор. режисер  

2 
 

24 
 

2000 48000
 Всього   

5 
 

60 
 

2000 120000
 

Таблиця 7. Приклад розрахунку витрат за статтею "матеріали"
 

 Одиниця Необхідна Кошторисна вартість (гривень) 
Найменування виміру Кількість ціна одиниці Всього 

Ноутбуки шт. 5 5000 25000 
Відеокамери  шт. 3 20000 60000 
Папір пачка 200 10 2000 
Дискети шт. 50 10 500 
Інші витратні матеріали   10 -- 1000 
Всього    

88500 
 
До статті “Накладні витрати ” належать витрати на: оплату праці та відрахування на 

соціальні заходи працівників, оплату комунальних послуг та електроносіїв, в т.ч. оплата 
теплопостачання, водопостачання, електроенергії; інші витрати. 
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При складанні кошторисної вартості витрати по статті "Накладні витрати" 
розраховуються на основі фактичних витрат минулого року. 

 
Таблиця 8. Приклад розрахунку витрат за статтею "спецустаткування "

 
Найменування 
обладнання 

(тип, марка, склад, 
конфігурація тощо) 

Одиниця 
виміру 

Необхідна 
кількість 

Кошторисна 
Вартість одиниці, 

гривень 

Загальна вартість 
(гривень) 

1 2 3 4 5 
Телесуфлер  шт. 1 100000 100000 
Операторський кран  шт. 2 250000 500000 
Всього    

600000 
 

Таблиця 9. Розрахунок витрат за статтею "витрати на роботи, які виконуються сторонніми 
організаціями" (приклад)

 
№ 
 

Найменування організації 
(підприємства) 

Назва роботи Вартість 
(гривень) 

1 2 3 4 
 Продакшн-студія Монтаж сюжетів  150000 

Всього 150000 
 

Залежно від способу включення у собівартість витрати поділяються на прямі та 
непрямі і входять до складу калькуляції кошторисної вартості. Прямі витрати, пов'язані з 
виготовленням і розміщенням в ефірі програми, безпосередньо включаються до відповідних 
статей витрат за прямими ознаками ("Витрати на оплату праці", "Матеріали" тощо). Непрямі 
витрати, а саме: витрати, пов'язані з управлінням організацією та забезпеченням її 
функціонування, та інші включаються до комплексних статей витрат за непрямими ознаками 
("Накладні витрати" тощо). 

Витрати на оплату праці основних виконавців теми визначаються залежно від 
кількості виконавців, їх основної та додаткової заробітної плати і термінів проведення 
відповідно до діючої в організації системи оплати праці за виконану роботу (відпрацьований 
час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами. 

Відрахування на соціальні заходи: відрахування на державне (обов`язкове) соціальне 
страхування, обов`язкове пенсійне страхування, здійснюються за встановленими 
законодавством нормами. 

Витрати на матеріали, комплектуючі, напівфабрикати та спецустаткування, паливо та 
енергію, плануються виходячи з існуючих норм використання та цін, діючих на момент 
складання калькуляції кошторисної вартості. 

Витрати на роботи, які плануються виконувати сторонніми підприємствами, 
установами і організаціями, визначаються у субпідрядних договорах на підставі погоджених 
з головною організацією-виконавцем календарних планів і калькуляцій кошторисної 
вартості. 

Накладні витрати включаються до калькуляції кошторисної вартості пропорційно 
обсягам витрат на оплату праці основних виконавців. Підставою для складання кошторису 
накладних витрат організації є її організаційна структура, штатний розпис, норми 
використання всіх видів енергії для господарських потреб, потреба в допоміжних матеріалах 
для утримання і ремонту будинків, споруд тощо. 
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Проблеми функціонування механізму державного замовлення на виробництво, 

розповсюдження і трансляцію телерадіопрограм 
 
1. Рівень фінансування відповідних бюджетних програм 

 
Обсяг коштів, передбачених державним бюджетом на виробництво і трансляцію 

телерадіопрограм у 2004-2006 роках становив від 35 до 48% від заявленої потреби, за 
винятком 2007 року (майже 84%), коли заявлена потреба в 2,5 рази була нижчою проти 2006 
року, а на трансляцію – від 27% до 42,6%. У 2008 році ці показники становили 40% та 40,8% 
відповідно. 

Ці тенденції свідчать про недостатню ефективність чинного механізму прийняття 
рішень у сфері виробництва телерадіопрограм за державні кошти. Як зазначалося вище, до 
процесу визначення відповідних показників у держбюджеті залучено міністерства фінансів 
та економіки, три комітети парламенту. Тож неможливість приведення цих показників у 
відповідність із об’єктивною потребою свідчить як мінімум про відсутність загально 
прийнятного підходу всередині уряду та між урядом і парламентом. 

Такий стан справ разом з достатньо складною процедурою узгодження показників 
бюджету не можна вважати сприятливим фактором розбудови системи суспільного 
мовлення, оскільки в такий спосіб створюються можливості для впливу на діяльність 
суспільного телебачення з боку тих державних структур, які за своїми статутними 
завданнями не повинні мати таких можливостей. 

Крім того, не впливають на збалансованість показників державного замовлення і 
позапланові доручення вищих державних органів Держкомтелерадіо щодо висвітлення 
окремих подій, заходів. При цьому, відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації", органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах 
коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на висвітлення їх діяльності, 
формують замовлення засобам масової інформації. Висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування не входить до обсягів державного замовлення на 
трансляцію телерадіопрограм, і повинно здійснюватися на договірній (платній) основі за 
рахунок коштів замовника. 

Разом з тим, нечіткість певних директивних норм актів законодавства зумовлюють 
включення до тематичного плану державних телерадіоорганізацій, та, відповідно, і до 
державного замовлення передач, що виготовлялися на платній основі. 

Для прикладу наводимо витяг з тематичного плану НТКУ, де зазначено підстави 
включення до нього певних телепрограм. В даному разі це не означає, що програми створені 
за рахунок видатків бюджету (хоча власні надходження телерадіокомпаній – спонсорські 
кошти, доходи від реклами – також де-юре є бюджетними коштами), але дає можливість 
зробити висновок про широту можливості тлумачення законодавства на користь виконавців 
державного замовлення. 

 
Назва 
передачі Коротка анотація Законодавчі та нормативно-правові акти 

В гостях у Д. 
Гордона 

Зустріч - діалог з 
видатними 
особистостями 

Указ Президента України від 15.03.2002р. № 258/2002 
“Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 
моральності у суспільстві та утвердження здорового 
способу життя”, Закон України від 03.03.05 № 2460-ІУ 
"Про концепцію державної політики в галузі культури 
на 2005-2007 роки". 
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Назва 
передачі Коротка анотація Законодавчі та нормативно-правові акти 

Екіпаж Автомобільні новини 

Доручення Кабінету Міністрів України від 28.09.05 № 
49229/1-05 до Указу Президента України від 24.09.05 № 
1337 "Про вдосконалення проведення виставково-
ярмаркових заходів у Національному комплексі 
"Експоцентр України"; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.11.04 № 1566 "Про затвердження 
Комплексної програми розвитку НК "Експоцентр 
України".Постанова Кабінету Міністрів України від 
16.11.01 № 1502 “Про щорічний Всеукраїнський 
конкурс якості”Доручення Кабінету Міністрів від 
09.09.04 № 38694/1/1-04 до розпорядження Президента 
України від 25.12.03 № 414 “Про Всеукраїнський 
конкурс-виставку “Кращий вітчизняний товар 
року”Указ Президента України від 12.01.02 № 16 “Про 
заходи щодо посилення державного захисту прав 
споживачів” 

Муз.ua. 

Програма для всіх 
верств населення про 

музичні події 

Державна програма інформування громадськості з 
питань європейської інтеграції України на 2004-2007 рр. 
Національна програма "Закордонне українство" на 
період до 2005 року, затверджена Указом Президента 
України від 24.09.01р. № 892/2001. 

 
В цьому аспекті потребують удосконалення і норми Закону України "Про телебачення 

і радіомовлення". Стаття 49 зобов’язує державні, комунальні телерадіоорганізації 
безкоштовно передавати повідомлення вищих державних органів та органів місцевого 
самоврядування (на підвідомчу їх територію), а також державні телерадіоорганізації – 
передбачати час для виступів народних депутатів України. При цьому обсяг такого мовлення 
прогнозувати достатньо складно, а затверджений обсяг державного замовлення може й не 
включати витрати на виконання зазначених завдань в повному обсязі. 

На вирішення наведених проблем спрямовані рекомендації Головного контрольно-
ревізійного управління України розробити та затвердити критерії формування державного 
замовлення на виробництво та розповсюдження теле- та радіопрограм для державних потреб, 
зокрема: 

- визначити єдиний підхід до формування обсягів державного замовлення; 
- відносно змістовності теле- та радіопрограм, що виготовлені для державних 

потреб, та відповідність їх державній політиці; 
- можливості включення до державного замовлення передач, вироблених на платній 

основі, при цьому, розмежувати, які програми (передачі), що висвітлюють діяльність 
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, включаються до 
державного замовлення, а які виробляються на платній основі. 

Загалом, існуюча ситуація з проблемним фінансуванням державного замовлення, 
продемонстрована навіть за останні 5 років економічного пожвавлення, ставить під 
серйозний сумнів доцільність самого існування державного замовлення. 

В умовах вдосконалення бюджетного законодавства, на даний (перехідний) момент 
існуючий порядок формування державного замовлення, незважаючи на певне дублювання 
бюджетного процесу, виступає засобом контролю за цільовим спрямуванням і 
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використанням державних коштів на реалізацію соціально-економічних пріоритетів розвитку 
країни. 

Однак, з огляду на зміни у економіці та законодавстві країни, існує необхідність щодо 
перегляду принципів і засад функціонування державного замовлення як інституту 
державного регулювання економіки. 
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Таблиця 10. Обсяги фінансування державного замовлення на виробництво і розповсюдження телерадіопрограм 
у 2004-2007 роках (тис. гривень)   

 

2004 2005 2006  2007   2008  

Заявлена 
потреба  

Визначен
о законом 

про 
державни
й бюджет 
на даний 

рік 

% 
виділення 
коштів 

Заявлена 
потреба  

Визначен
о законом 

про 
державни
й бюджет 
на даний 

рік 

% 
виділення 
коштів 

Заявлена 
потреба  

Визначе
но 

законом 
про 

державн
ий 

бюджет 
на даний 

рік 

% 
виділення 
коштів 

Заявле
на 

потреб
а  

Визначено 
законом про 
державний 
бюджет на 
даний рік 

% 
виділенн
я коштів

Заявлена 
потреба 

Визначено 
законом про 
державний 
бюджет на 
даний рік 

% 
виділе
ння 

коштів 

 327 773,2 158 632,4  48,4  542 841,4   188 455,6  34,7 857 386 362 537 42,3  339 
440  283 362, 7 83,48  958 890,9 391 677, 9 40,8 

 
 

Таблиця 11. Обсяги фінансування державного замовлення на трансляцію телерадіопрограм 
у 2005-2007 роках (тис.гривень)   

 

2005 2006  2007   2008  

Заявлена потреба 

Визначен
о 

законом 
про 

державн
ий 

бюджет 
на даний 

рік 

% 
виділ
ення 
кошт
ів 

Заявлена 
потреба

Визначен
о 

законом 
про 

державн
ий 

бюджет 
на даний 

рік 

% 
виділенн
я коштів

Заявлена 
потреба

Визначен
о 

законом 
про 

державн
ий 

бюджет 
на даний 

рік 

% 
виділенн
я коштів

Заявлена 
потреба

Визначено 
законом 
про 

державний 
бюджет на 
даний рік 

% виділення коштів 

202044 54794,6 27,1 139 405,1 48 830 35,03 142 500 60 661,1 42,6 194 173, 
4 77 661, 1 40 
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2. Обґрунтованість розрахунку окремих статей витрат 
 
Однією з передумов заниження обсягів фінансування державного замовлення на 

виробництво та розповсюдження телерадіопрограм є відсутність консенсусу між органом 
управління в цій сфері та органами, відповідальними за складання проекту державного 
бюджету стосовно об’єктивності показників обсягів необхідного фінансування. Така 
ситуація може мати місце і при фінансуванні інших галузевих програм. При цьому 
затверджені нормативи на оплату праці, придбання обладнання або матеріалів можуть 
суттєво відрізнятися від ринкових цін. Разом з тим, не завжди галузеві органи управління, 
зокрема Держкомтелерадіо приділяють адекватну увагу структурі витрат. 

Наприклад, аналіз співвідношення у 2007 році адміністративного персоналу до інших 
категорій працівників, а також творчого і інженерно-технічного персоналу до обсягів 
продукції власного в структурі обласних та регіональних державних телерадіокомпаній 
характеризується суттєвим дисбалансом. Зокрема, питома вага адміністративного персоналу 
складала від 5 до 45%, при цьому адекватними були видатки на його утримання. Що 
стосується співвідношення творчого і інженерно-технічного персоналу до обсягів власного 
мовлення, то виробництвом 1 години телепродукції займалися від 18 до 77 осіб, 
радіопродукції – від 2 до 18. 

Також за даними дослідження, проведеного у 2006 році Науково-дослідним сектором 
"НАЦ-Телеком" Державного університету інформаційно – комунікаційних технологій обсяг 
власного мовлення на рік, що припадає на одного працівника серед обласних державних 
телерадіокомпаній коливається: а телебаченні від 6,0 годин на рік на одного працівника в 
Донецькій ОДТРК до 47,4 годин на рік на одного працівника в Рівненській ОДТРК;на радіо 
від 28,0 годин на рік на одного працівника у Львівській ОДТРК до 248 годин на рік на 
одного працівника в Хмельницькій ОДТРК. Навантаження на одного працівника 
телебачення в Донецькій ОДТРК майже у 8 разів менше, ніж у Рівненській. Натомість, 
навантаження на одного працівника радіо у тій же Донецькій ОДТРК складає 236,2 години 
на рік, що вище середньої по системі майже у 5 разів. 

Середньозважений показник питомого навантаження по усіх ОДТРК на телебаченні 
складав 11-20 годин на рік. 

При цьому співвідношення представників журналістської спеціальності до загальної 
чисельності в Донецькій ОДТРК (18,2%), Запорізькій ОДТРК (19,5%) , Луганській ОДТРК 
(20,6%), Львівській ОДТРК (20,7%), Харківській ОДТРК (20,2%) дещо поступається іншим 
компаніям, де цей показник складає від 25 до 43%. Отже, цілком доцільно рекомендувати 
цим компаніям дещо змінити це співвідношення у бік збільшення, не виходячи за межі 
загальної чисельності. 

Для приведення показника питомого навантаження телерадіоорганізацій до 
середньозваженого по системі слід або скорочувати чисельність, або нарощувати обсяги 
власного мовлення. Обидві стратегії є цілком прийнятними, але з огляду на необхідність 
дотримуватися трудового законодавства та інших усталених норм та традицій, найбільш 
доцільним на практиці вбачається застосування обох підходів. 

Відсутність прозорого та об'єктивного механізму визначення потреби 
телерадіокомпаній у фінансуванні спричиняє суттєві складності у задоволенні їх потреб з 
боку Держкомтелерадіо. 
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Питома вага адміністративного персоналу в штатах ОДТРК та видатків на його утримання
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Співвідношення творчого та інженерно-технічного персоналу до 1 години радіопродукції 
власного виробництва
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Співвідношення  творчого та інженерно-технічного персоналу до 1 години телепродукції власного 
виробництва
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Власне виробництво, годин на добу
Співвідношення творчого та інженерно-технічного персоналу  до 1 години телепродукції власного виробництва



 
3. Питання правового статусу державних телерадіоорганізацій 

 
Згідно з новою редакцією закону України "Про телебачення і радіомовлення" (набула 

чинності 12.01.06) державні телерадіоорганізацій, НТКУ, НРКУ мають бути державними 
підприємствами замість бюджетних установ. Також цей закон заборонив будь-яке пряме 
бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади. 

Зміна статусу створила для державних телерадіоорганізацій правові підстави для прибуткової 
діяльності: бюджетні установи згідно законодавства є неприбутковими, тоді як основною метою 
підприємства є одержання прибутку. Також ця зміна повинна була б призвести до зменшення 
залежності державних телерадіокомпаній від втручання органів управління (насамперед 
Держкомтелерадіо) у виробничий процес і оптимізації відповідних управлінських процедур. 

Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України 
"Про телебачення і радіомовлення" (тобто, з 01.03.2006) повинен був забезпечити приведення 
міністерствами та іншими органами виконавчої влади України нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом. 

Проте і досі організаційно-правовий статус державних телерадіоорганізацій не змінено. 
Відповідно до довідок про реєстрацію в органах статистики та порядку фінансування з бюджету, 
телерадіокомпанії залишаються бюджетними установами і утримуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

Таким чином механізм державного замовлення і надалі виконує роль лише форми 
фінансування (утримання) державних телерадіоорганізацій, замість механізму конкурентного 
відбору постачальників якісного телерадіопродукту. При цьому Головне контрольно-ревізійне 
управління України навіть пропонувало відновити дію положень ст. 14 Закону України "Про 
телебачення і радіомовлення" щодо організаційно-правової норми ДТРК, тобто повернути їм 
статус бюджетних установ. 

На це також спрямований законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про 
телебачення і радіомовлення", підготовлений Держкомтелерадіо за погодженням з Мінфіном і 
Мінекономіки, який насамперед, передбачає законодавче закріплення за державними 
телерадіоорганізаціями фактичного статусу бюджетних організацій. 
Разом з тим, спрямування діяльності державних телерадіоорганізацій на прибуткову роботу згідно 
із зазначеним законом не узгоджується із філософією неприбутковості суспільного мовлення. 
Водночас неприбутковість суспільного мовлення зумовлює як додаткові бюджетні витрати (на 
фінансування створення суспільного ТБ та державне замовлення водночас), так і певну 
конкуренцію в державному секторі телерадіомовлення за одержання бюджетних коштів. 
Чинні норми Положення про державне замовлення передбачають, що Держкомтелерадіо 
забезпечує утримання підвідомчих державних телерадіокомпаній, що не відповідає, з одного боку, 
Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а з другого не узгоджується з європейським 
законодавством, практикою і рекомендаціям Радим Європи, згідно з якими пряме бюджетне 
утримання мовників несе ризики додержання принципів сучасної журналістської етики та 
професійної діяльності. 

Натомість, необхідно відмовитися від принципу «утримання» до принципу "сприяння", 
який допускає конкуренцію державних телерадіокомпаній за бюджетні ресурси як між собою, так 
і потенційно з недержавними мовниками, що, у свою чергу змусить державних мовників, з одного 
боку, активніше оптимізувати свою творчо-виробничу діяльність, а з іншого стимулюватиме їх 
професійну автономність (здобуті гроші у боротьбі замість гарантованого фінансування 
підвищують самооцінку). Загалом така тенденція щодо внесення конкуренції у розподіл 
бюджетних коштів навіть серед державних організацій є прогресивною і відповідає напрямам 
бюджетної політики держави на 2009 рік і подальші роки. 

Водночас, пропонується закріпити право Держкомтелерадіо делегувати обраним 
виконавцям державного замовлення з числа підвідомчих державних мовників укладати угоди з 
операторами телекомунікацій, оскільки відповідно до Закону України "Про телекомунікації" 
Держкомтелерадіо як центральний орган виконавчої влади, який природно не має ліцензії на 
мовлення та не є телерадіокомпанією, не повинен виступати замовником телекомунікаційних 
послуг трансляції (ретрансляції) телерадіопрограм. 
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На усунення недоліків в адмініструванні державного замовлення спрямований проект постанови 
Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Положення про державне замовлення на 
виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм”, який розроблено Державним комітетом 
телебачення і радіомовлення України з метою удосконалення механізму, який забезпечує її 
цілісність, комплексність і контроль за витрачанням бюджетних коштів, передбачених на 
виготовлення і розповсюдження теле- та радіопередач для державних потреб. Окремі норми 
проекту ґрунтуються на рекомендаціях і пропозиціях Рахункової палати України, наданих за 
результатами перевірок формування і виконання державного замовлення на виробництво і 
розповсюдження теле- та радіопрограм. 
Головними метою і завданнями постанови є покращення нормативного документу, що передбачає 
порядок розрахунків між державними замовниками та виконавцями держзамовлення, зокрема 
підписання актів про виконані роботи щодо виготовлення продукції згідно з тематичним планом, 
надання технічних послуг на розповсюдження продукції. 
Запропоновані зміни полягають у наступному: 

1) уточнюються напрямки формування державного замовлення на виготовлення 
телерадіопрограм за бюджетні кошти аналогічно тому, як це передбачено у сучасних ліцензіях 
державних телерадіокомпаній на мовлення -- інформаційно-аналітичні і публіцистичні, культурно-
мистецькі, науково-просвітницькі, розважальні і музичні, дитячі передачі (зміни до п.3 
Положення); 

2) змінюється формальний статус державного замовлення з точки зору механізму взаємодії 
між Держкомтелерадіо (генеральний замовник) та державними телерадіокомпаніями (зміни до 
пунктів 4 і 13 Положення). 

3) уточнюються положення щодо механізму розміщення державного замовлення (зміни до 
пунктів 9, 10 і 12 Положення), зокрема у зв’язку з скасуванням парламентом Закону України "Про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", замість якого має бути тимчасовий порядок 
Уряду та новий закон, робиться посилання на визначення виконавця державного замовлення 
згідно установленого порядку. При цьому зберігається вимога щодо узгодження умов визначення 
(вибору) виконавця державного замовлення з Держкомтелерадіо, якщо державним замовником 
буде інший орган влади; 

4) запроваджується додатковий контроль щодо виконання державного замовлення на основі 
спеціального акту про виконання державного контракту, що складається за формою, 
встановленою Держкомтелерадіо та встановлення єдиних форм звіту про виконання державного 
замовлення (зміни до пунктів 15 і 16 Положення). 

5) нарешті пропонується затвердити у новій редакції форму державного контракту на 
виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм 
відповідно до сучасних норм цивільного законодавства та ліцензійних умов телерадіомовлення. 

 
Огляд окремих підходів щодо впровадження суспільного мовлення 

 
Концепція державної цільової програми створення суспільного телебачення і 

радіомовлення в Україні на 2007 – 2011 роки була розроблена Держкомтелерадіо у 2006 році 
відповідно до положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України (адаптований варіант 
наведений у додатку № 5). 

Ця Концепція пов’язує створення суспільного мовлення із наявністю так званого 
соціального замовлення з боку заможного середнього класу як політичного активного прошарку 
суспільства. 

При цьому в рамках поставленої концепцією дилеми джерел фінансування суспільного 
мовлення – за рахунок абонплати чи державного фінансування, - робиться висновок про 
доцільність державного фінансування на початковому етапі створення суспільного ТБ із 
поступовим переходом на абонплату, як притаманно більш розвинутим країнам. 
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Зазначається про необхідність збільшення присутності в ефірі суспільних каналів до 35-
40% від загального обсягу. Якщо взяти до уваги частку частотних присвоєнь державних 
телерадіоорганізацій, то йдеться про її збільшення в понад 10 разів. Такі прагнення мають бути 
адекватно відображені у ліцензійній політиці Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення, навіть зважаючи на фактичне неповне використання приватними мовниками 
одержаних присвоєнь. 

Концепція відзначає залежність від держави НТКУ, НРКУ, обласних і регіональних 
державних телерадіокомпаній в кадровому та фінансовому відношенні, а також від власних 
надходжень від продажу реклами. 

В контексті зменшення присутності в ефірі, старіння основних фондів загострюється 
проблема забезпечення інформаційної безпеки. 

Сьогодні державі та територіальним громадам необхідно вирішувати завдання відновлення 
реалізації деяких суспільно важливих функцій, що було раніше було неможливим через низький 
рівень бюджетних можливостей. Розвиток ринкової економіки зумовив зниження присутності 
держави (територіальних громад) в більшості галузей національної економіки. Разом з тим, 
приватизація в широкому розумінні охопила й ті види діяльності, стратегічний розвиток яких в 
перспективі неможливий без державної (комунальної) участі. Певною мірою це стосується і НТКУ 
та обласних державних телерадіокомпаній, які через достатньо обмежену державну підтримку 
вимушені були віддати як певні частоти, так і частину виробничих приміщень в оренду приватним 
структурам. Будучи близькими й до державних діячів, ці структури фактично перебирали на себе 
завдання інформування громадськості про діяльність влади та політиків. 

Концепція допускає три видів фінансування діяльності суспільного мовлення – за рахунок 
держави (особливо на початковому етапі), абонентської плати, а також коштів спонсорів, 
благодійників та меценатів, одночасно відкидаючи продаж реклами. 

Концепція розглядає державне замовлення як замовлення суспільства, обґрунтовуючи 
публічний формат мовлення державних телерадіоорганізацій. Однак якби насправді 
застосовувався дієвий механізм трансформації суспільного замовлення на контент програм у 
державне фінансування їх створення, то він би й забезпечував інститут суспільного мовлення. 

В цьому зв’язку необґрунтованою є пропозиція щодо обмеження суспільними мовниками 
капіталізації власних матеріальних ресурсів. Натомість пропонується залучати ці ресурси на 
умовах партнерства з іншими установами та організаціями. 

Зароблені кошти фактично пропонується спрямовувати на покращення якості програм 
(укріплення позицій в цільових аудиторіях). 

Пропонуються такі варіанти інституційного оформлення суспільного мовлення. 
1. Зміна статусу телерадіоорганізацій державної форми власності, що на думку авторів 

концепції загрожує втратою присутності держави в інформаційному просторі. 
2. Відокремлення від НТКУ 25% її кадрового та виробничого ресурсу із залишенням всіх 

ОДТРК, НТКУ, НРКУ у державній власності. Створення на базі відокремлених ресурсів установи 
– неприбуткового суб'єкта діяльності, наглядові органи якої формуються з числа представників 
політичних партій, громадських і професійних організацій та науковців. Держкомтелерадіо 
відіграє консультативну та координаційну роль на етапі створення установи. Для установи 
пропонується так звана гібридна модель фінансування, яка складається з абонплати, добровільних 
пожертвувань фізичних та юридичних осіб, доходів, отриманих від поміркованої рекламної 
діяльності, та бюджетних коштів. 

Термін реалізації такого проекту складатиме 5 років, потребуватиме прийняття 
законопроекту "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про систему суспільного 
телебачення і радіомовлення" (нова редакція). Державна частка у фінансовому забезпеченні 
даного проекту пропонується на рівні 20% від обсягів державного замовлення на виробництво 
телерадіопрограм. 

3. Відокремлення певного кадрового та виробничого потенціалу обласних і регіональних 
державних телерадіокомпаній із подальшим об’єднанням в Канал територіальних громад. 
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Частково даний підхід почав втілюватися з червня 2007 року в рамках проекту створення 
міжрегіонального телевізійного мовлення під умовною назвою "Перший громадський". Його 
основними рисами є: централізоване поширення через Київську державну регіональну 
телерадіокомпанію окремих продуктів, в т.ч. створених обласними державними 
телерадіокомпаніями із одночасною реалізацією рекламного часу. 

Формулювання "створення громадських телерадіоорганізацій", вжите у Концепції несе 
наступні нюанси їх діяльності, зумовлені чинним законом "Про телебачення і радіомовлення". 

Встановлюючи за мету створення комунальних та громадських телерадіоорганізацій лише 
задоволення інформаційних потреб територіальних громад (статті 1, 18 Закону) на відміну від 
державних, для яких визначено тільки основні завдання (стаття 13), Закон тим самим диференціює 
правовий режим діяльності телерадіоорганізацій в залежності від їх форми власності і засновника. 
Зазначене порушує принцип рівності усіх суб'єктів права власності перед законом (стаття 13 
Конституції України) та норми статті 319 Цивільного кодексу України щодо забезпечення рівних 
умов здійснення всіма власниками своїх прав. 

Також недоцільним є заборона громадським телерадіоорганізаціям займатися 
підприємницькою діяльністю (стаття 18 Закону), що спричинить їх надмірну залежність від 
спонсорської підтримки і тому призведе до викривлення редакційної політики, що унеможливить 
досягнення зазначеного вище мети створення цих організацій. 

Концепція допускає ведення таким каналом рекламної діяльності, одержання спонсорської 
допомоги і обґрунтовує його паралельну діяльність із загальнодержавним каналом суспільного 
мовлення, ґрунтуючись на міжнародному досвіді. 

Разом з тим, варіант консолідації ресурсів докладно розглянутий у проекті "Створення 
національної телерадіомовної корпорації Громадське радіо і телебачення України" на базі 
обласних державних телерадіокомпаній", яким передбачається добровільне об'єднання ДТРК 
"Всесвітня служба "УТР", ДТРК "Культура", обласних і регіональних ДТРК, які володіють 
ліцензіями на місцеві передавальні теле- та радіомережі, в загальнонаціональний канал "ГРТУ", 
який матиме організаційну форму корпорації (це також означатиме фінансову та редакційну 
самостійність ОДТРК). 

Проект не передбачає зміну статусу і функцій ОДТРК, а лише посилює координаційну роль 
Держкомтелерадіо шляхом утворення контролюючого і наглядового органу телеканалу - ради 
генеральних директорів, яку очолює Голова Держкомтелерадіо України. Членами Ради є 
генеральні директори усіх обласних і регіональних державних телерадіокомпаній. 

Таким чином, окрім фінансування державного замовлення НТКУ, НРКУ, ОДТРК виникне 
необхідність надання суттєвої державної підтримки загальнодержавному каналу мовлення, 
створеного на базі частки ресурсів НТКУ, а також громадському каналу, створеного на базі частки 
ресурсів ОДТРК. 

Концепціїя проекту Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", 
розроблена Держкомтелерадіо (додаток № 6) пропонує запровадити пряме бюджетне 
фінансування Національного суспільного телебачення та Національного суспільного радіо із 
наданням їм постійного статусу головних розпорядників коштів державного бюджету. Реалізація 
цієї пропозиції пов'язана із відмовою від диверсифікації джерел фінансування суспільного 
телерадіомовлення, що не узгоджується із відповідною європейською практикою та 
рекомендаціями Ради Європи. 

У будь-якому випадку, найближчим часом слід очікувати пожвавлення активності та 
дискусій навколо тематики суспільного телерадіомовлення, що викликано Указом Президента 
України «Про заходи щодо створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення 
України» від 21 лютого 2008 року №148/2008. 

Зазначений Указ, зокрема, доручає Кабінету Міністрів України: 
опрацювати питання щодо доцільності існування Національної телекомпанії України та 

Національної радіокомпанії України за умови створення системи Суспільного телебачення і 
радіомовлення України, забезпечивши при цьому широке громадське обговорення різних позицій; 
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розробити за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Антимонопольного комітету 
України, представників творчих спілок та всеукраїнських громадських об'єднань, науковців 
концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та подати її до 1 
вересня 2008 року на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. У свою чергу, 
планується, що така концепція має бути розглянута у жовтні 2008 року. 
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Позиції експертів щодо удосконалення функціонування механізму державного замовлення у 

сфері телерадіомовлення 
 
Ігор КУРУС, Перший заступник Голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення 
 
В Україні існує приблизно півсотні наказів, розпоряджень, які говорять про те, що 

Національна рада так і не змогла виконати законодавчу функцію «контроль за державним 
замовленням». В мене складається враження, що державне замовлення для телерадіомовлення в 
Україні подібне до державного замовлення на виготовлення сталевих труб на державних 
підприємствах. Є години, є гривні, а що за програмний продукт буде – не важливо. Головне – 
знайти якусь підставу у вигляді Указу Президента або Розпорядження Кабінету Міністрів, після 
чого програма успішно ставитиметься в ефір.  

Якщо говорити про європейський досвід, то, очевидно, потрібно припиняти старий 
радянський принцип фінансування державного замовлення. Але ми не зможемо від нього 
відмовитися, тому що потрібно буде вносити зміни у десятки законодавчих актів, в яких  цей 
принцип прописаний. Я не думаю, що навіть найкращі юристи в найкоротші строки зможуть 
витіснити слова «державне замовлення» з усіх українських законодавчих актів для того, щоб в 
якийсь момент ми не наткнулися на якесь розпорядження чи наказ, після чого наші законодавчі 
ініціативи підуть на дно і не буде вибудувана система управління фінансами. Хоча, відповідно до 
Конституції Україні, засади створення засобів масової інформації регулюються виключно 
законодавством України. Тому потрібно в законах прописувати фінансові механізми, але з 
розумінням того, щоб не знищити систему  державного фінансування телебачення взагалі. 

Що потрібно робити?  
По-перше, слід переходити на ту схему, яка працює в Європі, тобто – затверджувати 

юридичний і фінансовий план компанії. І ті державні компанії, які отримають державне 
фінансування, повинні будуть звітувати про те, як вони виконали свій фінансовий план, в тому 
числі з параметрами „оглядабельності” програм. Тоді будуть якісні показники. А зараз держава 
виділяє значну суму коштів, які просто викидаються в ефір, а результату ніякого немає. Для цього 
також потрібно подумати, як правильно зробити законодавчі ініціативи, щоб Міністерство 
фінансів не блокувало відповідні фінансові ініціативи. 

По-друге, необхідно змінити механізм розподілу коштів. В першу чергу ми повинні 
подумати про реформування системи державного телебачення і радіо для того, щоб відійти від 
принципу, коли місцева телекомпанія є таким собі державним заводом, який виробляє продукцію, 
а не ефір. Тому ми повинні перейти до того, щоб компанії, які стануть суспільними, по-перше, не 
отримали спадок керівництва компанією, системою і, по-друге, фінансовий спадок, хоча 
законодавством передбачено фінансування за рахунок державного замовлення не більше 20% 
програм. Ми повинні говорити про те, що компанії повинні управляти принципами, притаманними 
для творчих колективів, що фінансування вироблення продукції повинно бути відмінним від 
промислових принципів. Це має бути принцип гонорарів, принцип контрактів тощо. 

Коли ми ці речі донесемо до народних депутатів, вони внесуть зміни до законодавства та 
допоможуть донести до Міністерства фінансів позицію, що телебачення – це не виробництво 
ящиків, і коли ми дійдемо до системи суспільного телебачення, тоді ми отримаємо якісний 
продукт, де все прозоро фінансуватиметься та діятиме громадський контроль.  

І найважливіше, щоб суспільна компанія виконувала ту суспільну місію, яку вона повинна 
виконувати, а не була комерційною структурою, яка бореться за показники рекламних рейтингів. 
Суспільні програми повинні бути високоякісні, зрозумілі та „глядабельні”.  

 
Тарас ПЕТРІВ, Голова Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку 

інформаційної галузі при Президенті України 
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Члени Національної комісії працювали протягом останнього року в рамках національної 

ініціативи «Суспільне мовлення», результатом якої став законопроект про внесення змін до 
відомого закону , який ми нещодавно презентували. Ми вважаємо, що свою роботу практично 
завершили.  

На початку року були прийняті принципи функціонування системи суспільного мовлення. 
Було підписано Меморандум між Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, 
Національною комісією, парламентським комітетом та Держтелерадіо про створення робочої 
групи. Потім на початку року Національна комісія патронувала цю роботу. Загалом, було залучено 
понад 200 експертів по різних напрямках. Була вироблена модель, яка обговорювалася в рамках 
Національної комісії та інших організацій. Ми намагалися не надавати публічності 
підготовленому документу, тому що хотіли хоч один раз вийти на базовий проект, а потім подати 
його на обговорення. 

Підтримка законопроекту депутатами залежить від політичних сил, а ми на сьогодні не 
маємо політичної сили, яка б заперечувала потреби існування суспільного мовлення. Тому я 
думаю, що гарячі дискусії будуть точитися саме в міністерських кабінетах з приводу 
фінансування, державного замовлення тощо. В нашому законопроекті йде мова про те, що частка 
державного замовлення в структурі бюджету суспільного мовлення не повинна перевищувати 
20%. Ми виходимо саме з такої концепції, оскільки в нас є багато прикладів, коли держава і 
державні чиновники всіма способами намагаються державні засоби масової інформації схиляти до 
штучного державного замовлення.  

Щодо пропозицій, то на нашу думку, на початку суспільне мовлення може базуватися на 
двох формах фінансування: перше – з держбюджету, друге – виробництво власного продукту, 
продаж тощо. Запровадження абонентської плати після фокус-груп та після дослідження в кількох 
регіонах свідчить про те, що зараз це неможливо, хоча ми цю ідею і підтримуємо. 

Велика дискусія протягом року стосувалася того, чи може бути реклама на суспільному 
мовленні. Наша позиція така, що реклама мусить бути тільки соціальною, а політична реклама 
може бути тільки під час виборчої кампанії. Іншої реклами соціальному мовнику, як мінімум на 
початку (для того, щоб громадяни розуміли, що їм не будуть знову пропонувати величезний 
рекламний пакет щодня), ми зараз не пропонуємо.  

Хотів би підтримати дослідників в тому, що все буде добре, коли ми будемо мати хорошу 
підзвітність і прозорість, а система моніторингу потребує у майбутньому досить серйозного 
структурного бачення і організаційного забезпечення.  

 
Вікторія СЮМАР, Виконавчий директор Інституту масової інформації 
 
В контексті фінансування суспільного мовлення варто виділити дві основні проблеми. Перша 

проблема – це, власне, державне замовлення і те, як ця система функціонує сьогодні, як вона 
використовується владою і взагалі, чи потрібно воно суспільству в тому вигляді, в якому воно 
використовується зараз. Друга проблема – це проблема суспільного мовлення: чи можемо ми 
змінити існуючий стан речей сьогодні, як швидко, коли і що в результаті ми отримаємо? 

Єдиний документ, що стосується державного замовлення, який ми змогли дістати і 
прочитати, називається Державний контракт на виконання державного замовлення на 
виробництво і розповсюдження телепрограм на 2007 рік. Формулювання в ньому надзвичайно 
загальні, наприклад, яка сума іде на виготовлення інформаційно-аналітичних, культурно-
мистецьких, розважальних програм. А що це за передачі, кому вони потрібні, яке завдання 
держави і суспільства вони вирішують, цього, на жаль, ніде не пояснюється. 

Є ще один офіційний документ, рішення Колегії, в якому викладено звернення до Мінфіну 
збільшити обсяги державного замовлення, оскільки цей рік є високосним. Мінфін категорично 
заборонив збільшувати фінансування на 2008 рік. Зазначене рішення – це звіт про те, як виконане 
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державне замовлення, в якому записано: «в цілому, державне замовлення виконано. Звіт взяти до 
уваги». Це і є весь звіт перед суспільством за витрачання досить значних бюджетних коштів.  

Контекст цієї проблеми – це питання прозорості використання грошей платників податків. 
Є ще один документ про виконання державного замовлення, який передбачає збільшення 

фінансування виробництва інформаційних програм про діяльність Верховної Ради на 20%, і при 
цьому, на тому ж самому рівні залишається державне замовлення створення, придбання і 
популяризації творів мистецтва. Тут інфляція не враховується, ніякого збільшення не 
відбувається. Якщо на потреби музеїв, театрів і популяризацію творів мистецтва виділяється 1 
млн. 500 тис. грн., то на інформаційні послуги Держкомтелерадіо та Апарату Верховної Ради – 406 
млн. грн. В цих цифрах ми бачимо пріоритети системи державного замовлення. 

Чи можемо ми якось вплинути, щоб ці пріоритети формувалися у інший спосіб? Не можемо. 
Тоді, якщо ми бачимо проблеми, виникає питання: як їх вирішувати? У мене є декілька 
рекомендацій, які можуть стати у нагоді.  

По-перше, необхідно зробити процес державного замовлення прозорим. Якщо в нас є 
суб`єкти, які визначають цей процес (Державний комітет, уряд, Національна телекомпанія 
України), ми можемо так само залучити і громадськість. Нехай Національна телекомпанія 
запропонує, які програми є актуальними, а Державний комітет оприлюднить чітко, які є потреби 
на інформаційні продукти певного плану та які інформаційні продукти він хоче отримати, а 
Національна телерадіокомпанія – що вона хоче виготовити, які програми, назви цих програм. В 
документах ми не знайшли назви жодної програми. Як взагалі вийшла в ефір ця програма, 
наскільки вона була ефективною, які її рейтинги, яка була її аудиторія?! Те, що в бізнесі є 
абсолютно нормальним підходом, в процесі розподілу державних коштів абсолютно не 
застосовується. Відповідно, створюється гарний полігон для відмивання грошей. 

Тому питання номер один – це питання ефективності, тобто питання про те, на скільки 
ефективно бюджетні кошти можуть бути використані для ефективного інформування та 
вирішення задач, які стоять перед країною в інформаційному плані. І питання номер два – це 
порядок здійснення контролю. Сьогодні світ є абсолютно інформаційно відкритим – є сайти, на 
яких оприлюднюється інформація про виготовлені програми, обсяг їх фінансування, задачі, які ці 
програми фактично виконали і які мали б виконати. Якщо відповідну інформацію може отримати 
кожен, то кожен при бажанні може отримати уявлення про те, за що вони платять і як 
використовуються кошти на фінансування суспільного мовлення. 

Що стосується суспільного мовлення, то я погоджуюся, що робити більше 20 % державного 
замовлення є недоречним, оскільки тоді це буде не суспільний мовник, а те ж саме державне 
мовлення. Якщо відсоток буде більшим, то через таку систему дуже легко можна буде тиснути на 
будь-якого мовника. Тому його потрібно зробити максимально незалежним. 

Що стосується сьогоднішніх процесів, то на моє переконання, суспільне мовлення до 
президентських виборів не з`явиться. І напевно, це добре. Сьогодні ми вступаємо в період 
підготовки до президентських виборів. Чи є це добрий час для появи незалежного суспільного 
мовника? Як мені здається, по-перше, надто великою буде спокуса у політиків використати такий 
інструмент, як державне телебачення, по-друге, новому колективу, який прийде з новими 
задачами, буде складно протистояти серйозному політичному тиску, який в будь-якому випадку 
буде чинитися в той чи інший спосіб. Отже, це не та ситуація для створення ефективного 
суспільного мовника, яка б мала бути. Сьогодні варто вести дискусію, узгоджувати всі ці речі, а із 
запровадженням суспільного мовлення нам все ж таки доведеться ще декілька років почекати. Але 
я думаю, що президентські вибори, це добра нагода. Може, ми вкотре почуємо обіцянки 
кандидатів про те, що вони готові забезпечити створення незалежного суспільного мовлення, і 
будемо сподіватися, що таку обіцянку все ж таки хтось виконає. 

 
Валерій ІВАНОВ, Президент Академії української преси 
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Дискусія щодо суспільного мовлення носить штучний характер. Вона йде і буде йти ще 
багато років. Зазначалося, що ніхто з політичних сил не заперечує проти створення суспільного 
мовлення, але ми ж чітко усвідомлюємо, що жодна політична сила і не підтримує це. Є ентузіасти, 
але це – окремі люди, які не можуть ламати позиції своїх політичних сил. А в нас кожна політична 
сила сподівається прийти до влади та використовувати такий зручний інструмент як державне 
мовлення. Отже, я певен, що дискусії ще будуть іти, але ефект від таких дискусій буде нульовий. 
Скільки вже було підготовлено законопроектів, експертних висновків, але кінцевий результат на 
стільки ж далекий від суспільного мовлення, як і в 1997 році, коли був прийнятий рамковий закон 
про систему суспільного телерадіомовлення.  

Я не погоджуюся, що президентські вибори – це недобрий час для створення суспільного 
мовлення. Будь-який час добрий для цього. Але цей час не настане, і не тому, що суспільство не 
готове, а тому, що не готові наші політичні еліти. 

Можна сперечатися, що головне в суспільному мовленні - управління, фінансування чи щось 
інше. Я згоден, що головне – місія. Не важливо, як називається мовник, а важливо, щоб була місія. 
Разом з тим, можна декларувати будь-яку місію, але чи буде вона виконуватись – велике питання. 

В міжнародних документах щодо суспільного мовлення обов`язково наголошується – 
суспільний мовник не має залежати від державних органів. Виходячи з цього,  пропонуються два 
шляхи фінансування – прямі субсидії та непряме стимулювання. Про непряме стимулювання у нас 
зараз мова не йде. Це перспективний крок, але болісний для держави. 

Але коли навіть мова йде про прямі субсидії, то чітко виділяється, що це фінансування має 
бути захищене від свавільного втручання в бюджет мовника. Наприклад, у Франції іде пряме 
державне фінансування, але бюджет мовника дійсно захищений від втручання. 

Ми можемо обговорювати систему державного замовлення, виходячи з реалій 
сьогоднішнього дня. Потрібно багато удосконалювати, але якщо говорити про принцип, то 
державного замовлення як такого в принципі не повинно бути, оскільки цей механізм передбачає 
втручання в зміст діяльності суспільного мовника, в контент мовлення. Коли писалися 
законопроекти, то бралася за основу німецька модель. В Німеччині діє принцип невтручання, що 
забороняє не тільки встановлення меж в програмах, але і субсидіювання державою певних 
програм. Тобто можна субсидіювати мовника в цілому, але не окремі програми, щоб не було 
втручання в контент мовника. Навіть розмір оплат (абонентська плата, плата за приймачі тощо), 
встановлюється таким чином, щоб не було втручання держави.  

Можна ще багато говорити, але чи варто зосереджуватися на цьому, якщо зрозуміло, що 
суспільного мовника немає і найближчими роками не буде. 

 
Наталія ДНІПРЕНКО, Начальник Управління у зв'язках з громадськістю Секретаріату 

Кабінету Міністрів України 
 
Мені здається, що для запровадження суспільного мовлення сьогодні не вистачає серйозної 

націленості громадянського суспільства. Я можу запропонувати декілька пропозицій щодо 
удосконалення функціонування механізму державного замовлення.  

Перша пропозиція. Якщо взяти загальний документ, який укладають компанії з 
Національною телекомпанією, то там є дивна річ – розважальні програми. А розважальні 
програми не є функцією держави. Державне телебачення не має розважати, а має виховувати, 
консолідувати націю тощо. 

Друга пропозиція. Коли відповідно до цифр державного замовлення розробляється продукт 
національними телекомпаніями, він має бути оприлюднений, щоб всі про нього знали. Нормативні 
акти в цьому випадку не можуть відігравати якусь роль, тут мають стояти конкретні завдання, цілі 
та кінцеві результати. А кінцеві результати в усьому світі вимірюються дослідженнями. Тому, 
можна зобов`язати Держкомтелерадіо та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, 
яка також має функцію контролю, провести моніторинг, який повинен бути відкритим для 
громадськості.  
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Це все потрібно робити , поки немає новопризначеного Голови Держкомтелерадіо, оскільки 
жоден Голова не зацікавлений в тому, щоб цей механізм працював прозоро. Кожен буде захищати 
свою систему. 

 
Ольга БОЛЬШАКОВА, Керівник програми законодавчих ініціатив Незалежної асоціації 

мовників 
 
Ми постійно говоримо, де брати фінансування, але навіть не можемо сказати скільки грошей 

потрібно. Потрібно виходити із програмної концепції і з того, як цієї концепції дотриматися та 
переглянути витрати, тобто, потрібно відійти на декілька кроків назад – від програмної концепції, 
від нинішніх витрат, від того, скільки потрібно коштів, а потім вже визначати, звідки їх брати. А ті 
суми, які зараз називаються, є досить емпіричними. 

Щодо джерел фінансування. В економічній теорії є такий підрозділ – теорія фінансової 
незалежності. І кожне джерело фінансування, про яке ми говоримо, повинно оцінюватися, чи воно 
надає гарантію фінансової незалежності суспільного мовлення. Зрозуміло, що реклама до таких 
джерел не належить. Але слід сказати, якщо ми говоримо, що у нас вкрай обмежується з кожним 
новим проектом кількість реклами на комерційному телебаченні, то для суспільного мовлення 
така тенденція має бути прийнятна. Я вважаю, що комерційної реклами не повинно бути на 
суспільному телебаченні, крім соціальної та безоплатної політичної реклами, що гарантовано 
надається.  

Дослідження питання, скільки грошей люди повинні платити за суспільне мовлення, 
показало, то це дійсно невисока абонплата, якщо вона забезпечує діяльність суспільного 
мовлення.  

Щодо державного замовлення, то, по-перше, це не є джерелом, яке забезпечує фінансову 
незалежність суспільного мовлення. По-друге, замовник передачі завжди має контроль за змістом 
передачі. А за чинним національним законодавством оплачені передачі – це реклама.  

Як Незалежна Асоціація Мовників, ми завжди говоримо, що не мусить бути пріоритетів в 
отриманні коштів від державного замовлення ні для якої форми власності телерадіоорганізації. 
Державне замовлення на однакових підставах має розподілятися між комерційними мовниками, 
якщо вони хочуть взяти участь у тендерах на державне замовлення, і державними мовниками. І в 
даному випадку гарантувати частину коштів для суспільного мовлення, це є наданням 
преференцій державній формі власності. 

Я хочу нагадати, що Німеччина, яка створила подвійне фінансування суспільного мовлення – 
і за рахунок бюджетних коштів, і за рахунок реклами – отримала попередження з приводу того, що 
на рекламному ринку воно виглядає як недобросовісний конкурент. Воно фінансується за рахунок 
державних коштів, створюючи привабливий для рекламодавців контент, який розміщує там 
рекламу за пільговими ставками.  

В даному випадку я абсолютно переконана, що комерційні мовники мають бути представлені 
в наглядових органах суспільного мовника, оскільки в них також є суспільний інтерес. І вони 
мають право контролювати, що відбувається – так само, як будь-які інші громадяни та 
підприємства. Більше того, якщо органи суспільного мовлення мають формуватися з 
професіоналів, то саме комерційний мовник може стати джерелом професіоналів у наглядових 
органах. Я розумію, що їх потрібно доповнювати і іншими представниками суспільства для того, 
щоб всі було представлені, але джерело професійного контролю має існувати так само, як і будь-
яке інше джерело. 

 
Олександр ЗИРІН, незалежний телевізійний оглядач 
 
Створення системи суспільного телебачення пропонувалося тільки в одному руслі – 

нищенням державного телебачення. Ніяких інших підходів не пропонувалося. Не пропонувалося 
стати поруч з державним мовником, не пропонувалося в інший спосіб створити суспільне 
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телебачення. Пропонувалося тільки одне – закрити державне, а з 1 січня – народити суспільне 
телебачення.  

У 2004-2005 роках було проведено дослідження, яке показало, що Національна телекомпанія 
на 95% відповідає всім світовим стандартам суспільного мовника. Єдиний сектор мовлення, який 
не відповідав цим стандартам, - це новинно-публіцистичний блок. І всі зусилля були кинуті на те, 
щоб змінити цей блок. Цього було досягнуто. І за дослідженням 2007 року цей блок став найбільш 
виваженим з усіх телеканалів України. Це було досягнуто, але дивною метою. Було знищено 95 % 
іншого мовлення, як раз те мовлення, з якого складається поняття державного замовлення.  

Що точно неправильно, я не бачив жодного прикладу у світі, коли б прямі комерційні 
конкуренти подавали свої кандидатури до наглядової ради суспільного мовника. Це тільки 
український шлях, коли комерційні конкуренти говорять про те, що не можуть побачити 
фінансову документацію Національної телекомпанії.  

 
Давид СТУЛИК, Координатор програм преси та інформації Представництва Європейської 

Комісії в Україні 
 
Європейська Комісія дуже уважно спостерігає за цією галуззю, оскільки це не тільки 

стандарти Ради Європи, але й частина нашого спільного Плану дій Україна – ЄС, де чітко 
записано, що Україна має запровадити відповідні стандарти в національне законодавство. 

У мене, як у експерта, який пише про прогрес, не дуже складна робота, оскільки немає 
жодної суттєвої праці. І це дуже прикро. Але ми будемо досліджувати, як Україна буде їх 
запроваджувати.  

Щодо абонентських плат. В Чехії нещодавно збільшилася абонентська плата. І дослідження 
показало, що люди почали більше цікавитися якістю програм. Це - суспільне телебачення, і воно 
має підпадати під суспільний контроль. В Чехії аудиторія суспільного телебачення близько 25-
35%. В Україні, перед тим, як запроваджувати абонентську плату, потрібно обов`язково дослідити, 
чи викликатиме мовник інтерес у суспільства, і чи готове суспільство платити за те, чому не 
довіряє. Зараз країни Європейського Союзу переходять на цифрове телебачення. І зараз є 
тенденція обмежити чи заборонити рекламу, оскільки буде більше цифрових телемовників. І 
суспільне телемовлення не має створювати конкуренцію.  

 
Катерина КОТЕНКО, Виконавчий директор Індустріального телевізійного комітету 
 
75 % комерційних мовників, які ми представляємо, готові платити податок або інші 

фінансові стягнення на створення суспільного мовлення, як це робиться в багатьох європейських 
країнах. Як ми, комерційні мовники, ставимося до реклами – то тут двояка історія. Якщо ми, як 
комерційні мовники, платимо і фінансуємо якусь частину суспільного мовника, тоді ми 
розраховуємо на те, що він надає можливість заробляти гроші, які ми в нього вкладаємо, тобто не 
приймає участі в рекламному ринку. Якщо він приймає участь в рекламному ринку, то до нього 
мають бути такі самі вимоги, як і до комерційних мовників з точки зору обмеження реклами.  

Не хочеться чекати виборів і політичного розвитку цієї ситуації, тому що в телевізійній 
індустрії компанії, які представляють повністю суспільні інтереси, дуже потрібні. На них будуть 
покладатися ті зобов`язання, які зараз покладаються на комерційних мовників, тому це в наших 
комерційних інтересах.  

 
Євген БИСТРИЦЬКИЙ, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» 
 
Питання держзамовлення має дві складові. Перше, бажання уряду і політиків іти на це, тобто 

те, що називається політичною волею і нормальним державним менеджментом. Друге, - це енергія 
громадськості в медіа сфері. На сьогодні мало політичної та громадської волі, щоб це сталося. 
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Вся система влади не налаштована сприймати громадськість серйозно. Це стосується і 
державного замовлення. На мій погляд, поки що без державного замовлення важко обійтися, тому 
що є речі (наприклад, проблеми євроатлантичної інтеграції), які потребують інформаційної 
кампанії, ініціаторами якої мають бути лідери нації.  

Але тоді як розподілити ці кошти? Громадськість повинна обов’язково долучатись до 
процесу визначення реципієнтів фінансової підтримки, цілей фінансування і контролю за 
використанням коштів. Без цього буде розвиватись корупція, бюрократизм та поганий 
менеджмент фінансових ресурсів. Сам цей процес має хоча б на 50 % залежати від громадськості. 

Мені здається, що в Україні можна створити громадську або наглядову раду, або раду 
суспільного мовлення, яка буде чесно і неупереджено керувати процесом. Можна також створити 
такий орган, який буде чесно розподіляти кошти. 

 
Олександр ШАТКОВСЬКИЙ, Начальник юридичного управління Державного комітету 

телебачення та радіомовлення 
 
Я не вірю у самостійне вирішення проблеми державного замовлення без врахування 

загального контексту, адже державне замовлення – це вторинне питання в порівнянні з тим, що є 
системою суспільного телебачення. Державне замовлення – це механізм фінансування. І воно буде 
державним до того часу, поки телебачення буде державним. Коли створиться суспільне 
телебачення, то питання зніметься само собою. 

Ми розуміємо, що всі фінансові нюанси, недоліки, прогалини і проблеми у сфері 
функціонування механізму державного замовлення у сфері телерадіомовлення є наслідком того, 
що ніяк не рухається з місця робота над причиною, над розбудовою суспільного телебачення. До 
того часу, поки у нас не буде створено за участю суспільства суспільне телебачення, не 
залишатиметься нічого іншого, як в режимі пожежегасіння вичищати державне замовлення як з 
кадрової точки зору (тобто контролювати порядність тих осіб, які займаються розподілом 
фінансів), так і з нормативної (дуже багато нормативних актів, які значною мірою не потрібні).  

Я б хотів прояснити ситуацію з Держкомітетом з питань телебачення і радіомовлення. Я не 
зовсім погоджуюся з деякими категоричними висновками. Наприклад, теза про те, що на 
сьогоднішній день об`єктивний та прозорий механізм формування державного замовлення 
практично відсутній, на мій погляд, не зовсім правильна. Не можна окремо виставляти механізм 
формування державного замовлення. Якщо ми окремо говоримо про механізм формування 
державного замовлення та рівень його прозорості, то це складова бюджетного процесу. Наскільки 
прозорий бюджетний процес, настільки прозорим є і механізм формування державного 
замовлення. Потрібно розуміти, що державне замовлення – це не є абсолютна монополія 
Держкомтелерадіо. Комітет тільки виступає модератором та координатором «забаганок» 
Державних телерадіокомпаній. Далі він їх шліфує, лобіює в Мінфіні і Мінекономіки, і ці два 
міністерства повинні виступати за об`єктивність механізму формування державного замовлення. 

Теза про те, що провідну роль в управлінні фінансовими ресурсами державних 
телерадіокомпаній здійснює Держкомтелерадіо є не менш дискусійною. Держкомтелерадіо є 
головним розпорядником коштів і саме в цьому вся проблема. В ідеалі, якщо в нас буде 
комбінований механізм фінансування суспільного телебачення, то та юридична особа, яка 
називатиметься суспільним телебаченням, повинна буде напряму отримувати з бюджету ці кошти 
без головного розпорядника. Поки в нашій бюджетній системі це не є галузевою проблемою і 
вигадкою Держкомтелерадіо. Це є загальний контекст бюджетної системи України. Тому Комітет 
є тільки координатором, він не буде напряму співпрацювати з державними телерадіокомпаніями, 
це не його рівень. Комітет намагається представити групові зусилля телерадіокомпаній, щоб 
відстояти фінансування. Так само він не може в ручному режимі розподіляти гроші 
телерадіокомпаніям, оскільки є бюджетні програми, затверджені Мінфіном. Бюджетний процес 
власне покликаний мінімізувати ручне втручання в розподіл між конкретними мовниками.  
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І останнє – проблема щорічного звітування державних телерадіокомпаній про свою 
діяльність. Треба сказати, якщо навіть у державних телерадіоорганізацій є бажання звітувати, то, 
на жаль, поки що немає механізму. А інертність державного сектору економіки свідчить про те, 
що якщо не буде механізму, форми і порядку, тоді ентузіазм гаситься дуже швидко. Чому немає 
механізму? Правова база державного замовлення дійсно передбачає два формати звітування – 
статистичну звітність, яка збирається в Держкомтелерадіо щоквартально, подається в 
Держкомстат, і яку Держкомстат передає в Мінфін для ознайомлення. При бажанні ці звіти можна 
побачити на сайті цих міністерств та Держкомстату. Але вони є дуже загальними – скільки коштів 
виділено, скільки витрачено. Звітність, яка була б цікавіша суспільству, має бути, і законом вона 
передбачена, але до цього часу немає підзаконного акту, який би визначав звітність у сфері всього 
державного замовлення, а не тільки замовлення в галузі телебачення. Тоді б ми дійсно бачили, 
куди ідуть наші гроші. Немає того, щоб держзамовники звітували не тільки про цифру, але й про 
ефективність, тоді б вони давали оцінку витрачених грошей. 
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Висновки та рекомендації 

 
1. Основні рекомендації Ради Європи в частині фінансування суспільного мовлення є такими: 

а) організації суспільного мовлення повинні мати право самостійно вирішувати питання 
управління власними фінансовими ресурсами, у тому числі - складати і забезпечувати виконання 
власних бюджетів; здійснювати господарські операції щодо набуття власності, права 
користування та розпоряджання товарами і послугами; 

б) діяльність організацій суспільного мовлення має бути прозорою для суспільства, що 
передбачає, зокрема, публічне оприлюднення щорічних звітів про діяльність організацій 
суспільного мовлення, проведення зовнішніх та внутрішніх фінансових аудитів організацій 
суспільного мовлення; 

в) фінансовий контроль, у тому числі аудиторські перевірки діяльності організацій суспільного 
мовлення повинні стосуватись лише правильності управління фінансовими ресурсами 
(менеджмент, бухгалтерський облік, звітність) і не передбачати втручання в програмну політику 
цих організацій (за винятком тих операцій, які передбачають значні витрати коштів); 

г) жоден з можливих механізмів фінансування суспільного мовлення для реалізації покладених 
на нього завдань не має пріоритетного застосування і не забороняється; 

д) режим державного фінансування суспільного мовлення повинен надавати організаціям 
суспільного мовлення можливість здійснювати довгострокове фінансове планування, 
забезпечувати безперебійність і достатність фінансування. 
2. Основні вимоги Європейського Союзу до фінансування організацій суспільного мовлення 

полягають у наступному: 
а) місія суспільного мовлення має бути чітко визначена в законі, вона має відповідати 

демократичним, соціальним і культурним запитам суспільства; 
б) має бути запроваджений незалежний контроль (моніторинг) виконання місії суспільного 

мовлення; 
в) "суспільне мовлення" та "комерційна діяльність" як дві складові діяльності суспільного 

мовника мають бути чітко розмежовані; 
г) здійснення комерційної діяльності не повинно фінансуватись за рахунок державної 

підтримки; 
д) організації суспільного мовлення не повинні практикувати діяльність, що загрожує 

економічній конкуренції, зокрема – встановлювати знижки на рекламу, пільговий режим продажу 
програм тощо; 

е) комерційна діяльність і діяльність, пов’язана із суспільним мовленням, повинні 
обліковуватись окремо, відповідні доходи і витрати мають відображуватись в 2 окремих звітах, 
кошти мають обліковуватись на окремих рахунках; 

и) цілком допустимим є підхід, за яким державна фінансова допомога на реалізацію місії 
суспільного мовлення, може надаватись різним організаціям, які, при цьому, мають визначатись 
на умовах конкурсного відбору; 

і) державне фінансування суспільного мовлення не повинно бути надлишковим, що 
передбачає, зокрема, потребу в аналізі вартості створення програм суспільним мовленням і 
комерційними організаціями мовлення; аудиті використання відповідних коштів; впровадженні 
критеріїв визначення розміру субсидій і компенсацій. 
3. В переважній більшості країн бюджети суспільного мовлення, звіти про їх виконання 

розробляються генеральним директором відповідної організацій суспільного мовлення та 
затверджуються Радою керуючих цієї організації. В усіх досліджених країнах повноваження із 
затвердження окремих контрактів, які передбачають значні витрати фінансових ресурсів, 
покладені на Раду керуючих або зовнішній орган – наприклад – Національну раду з питань 
телебачення і радіомовлення, Міністерство культури, Уряд. 
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4. У більшості досліджених країн підзвітність та прозорість діяльності організацій суспільного 
мовлення забезпечується такими шляхами: 
а) визначенням вичерпного переліку суб’єктів, які мають право здійснювати загальні оцінку 

діяльності організацій суспільного мовлення; 
б) чітким визначенням зобов’язань організацій суспільного мовлення в законі, статуті 

організації суспільного мовлення, контракті, укладеному органом регулювання мовлення з 
суспільним мовником, в ліцензійних умовах тощо; 

в) виробленням критеріїв оцінки діяльності організацій суспільного мовлення; г) щорічним 
проведенням внутрішнього та зовнішнього фінансового аудиту ефективності та законності 
діяльності; 

д) щорічним оприлюдненням звітів організаціями суспільного мовлення. 
5. В більшості країн Східної Європи законодавство не передбачає фінансування суспільного 

мовлення на середньо- або довгострокову перспективу. Проте на європейських теренах все ж 
існують країни, в яких практикується фінансування суспільного мовлення на основі 
довгострокових планів розвитку. Зокрема, в Естонії обсяг бюджетного фінансування 
організацій суспільного мовлення визначається 1 раз на три роки, в Португалії - один раз на 
чотири роки. 

6. В усіх країнах Євросоюзу, а також в деяких країнах, які не є членами ЄС, проведено 
розмежування між діяльністю організації як суспільного мовника та комерційною діяльністю 
організації, окреме ведення відповідних рахунків, окремий облік та окрема звітність для цих 
комерційних операцій та операцій, пов’язаних із здійсненням суспільного мовлення. 

7. У більшості досліджених європейських країн чітко визначено цілі, на які можуть 
використовуватись кошти, які виділяються суспільному мовленню з Державного бюджету. 
Традиційним є правило, за яким за рахунок бюджетних коштів здійснюється мовлення 
іноземними мовами та мовами національних меншин, супутникове мовлення за межі території 
держави (для іноземних громадян та громадян країни, які постійно проживають за кордоном), 
утримання та модернізація мережі трансляції, створення продукції національного 
кіновиробництва, впровадження технологічних інновацій, створення окремих категорій 
програм (наприклад, освітніх). 

8. З метою забезпечення можливості надання окремих функцій суспільного мовлення іншими 
організаціями мовлення (наприклад, некомерційними, у деяких країнах - комерційними), а не 
лише організаціями суспільного мовлення, в ряді європейських держав на законодавчому рівні 
передбачене створення позабюджетних фондів підтримки медіа. 

9. Запобігання необґрунтованому (завищеному) за обсягами фінансуванню організацій 
суспільного мовлення забезпечується такими основними механізмами: 
а) зобов’язанням перерахувати залишки невитрачених бюджетних коштів до Державного 

бюджету; 
б) зарахуванням залишків невикористаних коштів до доходної частини бюджету організації 

суспільного мовлення наступного року; 
в) визначенням нормативів вартості створення і трансляції програм на основі аналізу вартості 

створення і трансляції програм організаціями комерційного мовлення; 
г) обмеженням або повною забороною комерційної реклами на каналах суспільного мовлення. 

10. З метою забезпечення стабільності бюджетного фінансування організацій суспільного 
мовлення в ряді європейських країн організації суспільного мовлення наділені достатніми 
повноваженнями, необхідними для повного та своєчасного справляння абонентської плати з 
власників телевізійних та радіоприймачів – правом ведення відповідного державного реєстру, 
правом самостійно або за участі інших органів влади проводити перевірки законності 
використання приймачів та повноти сплати абонентської плати тощо. 

11. Основним джерелом публічного фінансування суспільного мовлення в європейських країнах є 
абонентська плата з власників радіоприймачів та телевізорів. Ставки цієї плати 
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диференціюються залежно від країни, при цьому найнижчий розмір абонентської плати 
встановлено в Румунії (12 євро на рік), найвищий – в Ісландії – 346 євро на рік. 

12. У правовому регулюванні нарахування і сплати абонентської плати в країнах Європи є 
наступні особливості: 
а) абонентська плата стягується з домогосподарств (уповноваженого власника 

домогосподарства – фізичної особи) незалежно від кількості використовуваних приймачів, і 
юридичних осіб – в залежності від кількості використовуваних приймачів; 

б) в усіх країнах Європи, де на законодавчому рівні встановлено абонентську плату, окремі 
категорії фізичних та юридичних осіб користуються пільгами з її сплати); 

в) абонентська плата може стягуватись різними органами і організаціями – безпосередньо 
організаціями суспільного мовлення або створеними ними з цією метою органами, національними 
енергетичними компаніями, операторами комунікацій та поштовою службою, органами 
податкової служби; 

г) за несплату або несвоєчасну сплату абонентської плати встановлено штрафи, розмір яких є 
кратним розміру абонентської плати, при цьому сплата штрафу не звільняє від обов’язку сплати 
абонентської плати; 

д) перехід на цифрове мовлення не вплинув на ставки абонентської плати та не призвів до її 
скасування в тих країнах Європи, де аналогове мовлення було повністю припинене. 
13. У тих країнах, де не практикується встановлення і сплата абонентської плати, основним 

джерелом бюджетного фінансування організацій суспільного мовлення є субсидії з 
Державного бюджету та позабюджетних фондів. Бюджетне субсидіювання організацій 
суспільного мовлення у цих країнах має такі особливості: 
а) бюджетні кошти спрямовуються на фінансування видатків, прямо визначених у законі; 
б) розмір субсидії визначається окремим рядком у Державному бюджеті країни; 
в) розмір субсидії визначається із залученням організації мовлення у процес визначення 

розміру субсидії; 
г) державне субсидіювання організацій суспільного мовлення не означає право держави, у 

тому числі парламенту і уряду, втручатись в програмну політику організації мовлення; 
д) в багатьох країнах з метою посилення незалежності організацій суспільного мовлення від 

впливу органів влади на програмну політику бюджетне фінансування визначається на декілька 
років і щорічно не переглядається. 
14. У чинному механізмі нормативно-правового регулювання діяльності державних 

телерадіоорганізацій України (включаючи бюджетне, господарське законодавство) не 
реалізовано низку рекомендацій Ради Європи, а також положень законодавства Європейського 
Союзу, а саме: 

а) щодо самостійного управління власними фінансовими ресурсами, оскільки ключову роль у 
вирішенні відповідних фінансових та майнових питань відіграє Держкомтелерадіо; 
б) прозорості діяльності державних телерадіоорганізацій для суспільства, оскільки публікація 
щорічних звітів не впроваджена; 
в) можна вважати, що виконуються рекомендації стосовно фінансового контролю з боку 
Рахункової палати (парламентський контроль) та Головного контрольно-ревізійного управління 
(урядовий контроль), однак здійснення відомчого фінансового контролю (Держкомтелерадіо) не 
убезпечує від втручання у програмну та кадрову політику. 
г) норми щодо запобігання надлишковому фінансуванню реалізовані частково (зобов’язанням 
перерахувати залишки невитрачених бюджетних коштів до Державного бюджету), водночас не 
реалізовані положення щодо визначення нормативів вартості створення і трансляції програм; 
обмеженням або повною забороною комерційної реклами на каналах суспільного мовлення 
15. Не відбулася зміна статусу державних телерадіоорганізацій з бюджетних установ на державні 

підприємства, що зумовило неможливість диверсифікації джерел їх фінансування. Так само 
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досі не запропоновано оптимального статусу суспільного ТБ. Визначення, дане чинним 
законом є досі нечітким в контексті бюджетного та господарського законодавства. 

Місія суспільного ТБ у чинному законодавстві України не розкрита. 
Виконання критеріїв ЄС щодо підзвітності і прозорості: 

- формально перелік суб'єктів, що дають оцінку діяльності державним телерадіоорганізаціям, 
визначений різними нормативно-правовими актами – Кабінет Міністрів України 
(затвердження державного замовлення), Держкомтелерадіо (управлінський, фінансовий, 
майновий контроль), Нацрада (ліцензійний контроль), Рахункова палата (аудит 
ефективності використання коштів), ГоловКРУ (контроль фінансової і бюджетної 
дисципліни, використання майна), ДПА (податковий контроль). 

- державний контракт на виконання державного замовлення недостатньо деталізований з 
точки зору обсягів мовлення (які саме програми за тематиками і часовими параметрами) у 
співставленні з обсягами фінансових ресурсів (розподіл коштів за тематичними 
напрямами). 

16. Законодавство України дає можливість передбачити законом орієнтовні показники 
фінансування на довгострокову перспективу, однак не гарантує їх визначення законом про 
державний бюджет та фінансування у повному обсязі. Чітко цілі виділення коштів з бюджету 
та деталізовані напрями їх використання законом не визначено. 

17. Передумов щодо розмежування діяльності суспільного мовника та комерційної діяльності 
наразі не існує. 

18. У нинішньому стані механізм державного замовлення на виробництво і трансляцію 
телерадіопрограм в Україні має наступні ризики для створення і ефективному функціонування 
суспільного телерадіомовлення: 
а) ускладнена процедура погодження із заінтересованими міністерствами та відомствами 

обсягів фінансування, недоліками якої є відсутність консенсусу щодо цих обсягів, відсутність 
уніфікованих методик їх розрахунку, які б були прийнятними для всіх учасників бюджетного 
процесу, – створює ризик фінансової нестабільності інституту суспільного телерадіомовлення, а 
також можливостей опосередкованого втручання або тиску державних органів; 

б) довготривала практика утримання державних телерадіоорганізацій за рахунок бюджету, 
тривале затягування із зміною статусу цих організацій, – обмежує можливості адаптації до 
ефективної роботи в ринкових умовах, диверсифікації джерел фінансування. 

 
Для повного та ефективного виконання державного замовлення, а також з метою створення 

належних передумов розвитку суспільного мовлення необхідно: 

1. Кошти, передбачені на фінансування обсягів державного замовлення, передбачати у 
Державному бюджеті як захищені статті (неприйнятним для суспільства є той факт, що значні 
кошти на утримання вищих державних органів є захищеною статтею Державного бюджету, а 
державне замовлення – ні). 

2. Всебічно застосовувати конкурсні механізми для відбору виконавців державного замовлення 
згідно з чинним законодавством, що сприятиме раціональному використанню державних 
коштів (зокрема, їх економії), зниженню корупційних явищ та розвитку конкурентного 
економічного середовища в Україні. 

3. Підходити максимально виважено до формування обсягів фінансування державного 
замовлення, враховуючи реалії економічної ситуації країни, зокрема рівень виконання 
державного бюджету. 

4. Суспільне телерадіомовлення (загальнонаціональне мовлення) має одержати статус головного 
розпорядника бюджетних коштів. 
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5. Покласти на суспільне телерадіомовлення функції замовника телерадіопрограм у виробників 
різної форми власності з метою подальшої трансляції на власних частотах у визначеному 
законом порядку. 

6. Запровадити контрактну форму трудових відносин на державних телерадіоорганізаціях і у 
подальшому в системі суспільного мовлення. 

7. Визначити законом обов'язкове включення програм суспільного мовлення до пакетів 
кабельних операторів. 
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Додатки 
 
 

Додаток № 1. Регулювання фінансування суспільного мовлення в країнах Європи 
 

АЛБАНІЯ 
 

Правова основа: Закон про телебачення і радіомовлення 1998 року. 
Згідно із статтею 115 Закону про телебачення і радіомовлення джерелами фінансування 

Албанського суспільного телерадіомовлення є: 1) кошти державного бюджету Албанії; 2) доходи 
від власної господарської діяльності – від продажу записів творів власного виробництва, здавання 
в оренду майна, організації концертно-видовищних заходів, розміщення реклами, продаж прав на 
трансляцію власних програм тощо; 3) безповоротна фінансова допомога фізичних та юридичних 
осіб; 4) абонентська плата з власників телевізорів („телевізійний податок”). У разі перевищення 
доходів на витратами, позитивний залишок використовується на фінансування виробництва 
власних програм та їх трансляцію, впровадження нових технологій та розвиток технічної 
інфраструктури, що перебуває на балансі Албанського телерадіомовлення, підвищення заробітної 
плати працівникам. 

За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються такі видатки Албанського 
телерадіомовлення: 1) здійснення телевізійного і радіомовлення за межі Албанії для громадян, що 
проживають за кордоном; 2) здійснення радіомовлення іноземними мовами за межі Албанії для 
іноземних громадян; 3) впровадження нових технологій виробництва та трансляції програм 
суспільного мовлення; 4) фінансування загальнонаціональних культурних проектів, пов’язаних з 
кіновиробництвом; 5) утримання симфонічного оркестру Албанського телерадіомовлення; 6) 
видатки на кінематографію. Обсяг відповідного фінансування щорічно затверджується Законом 
про Державний бюджет на наступний рік. Закон передбачає можливість цільового фінансування 
Албанського телерадіомовлення окремими міністерствами та іншими державними установами – 
відповідні кошти використовуються на створення та трансляцію культурних, освітніх, наукових 
програм, що мають загальносуспільну важливість; створення, трансляція таких програм та їх 
фінансування за рахунок міністерств чи інших державних установ допускається за згодою 
Наглядового комітету Албанського телерадіомовлення. 

Абонентська плата з власників телевізорів та інших приймачів телевізійного сигналу 
справляється Албанською електроенергетичною компанією і включається до щомісячних рахунків 
зі сплати спожитої електроенергії. Наприкінці кожного року Албанська електроенергетична 
компанія зобов’язана перерахувати на рахунок Албанського телерадіомовлення всі кошти, 
отримані в якості абонентської плати. 

Згідно із статтею 112 Закону про телебачення і радіомовлення бюджет Албанського 
телерадіомовлення та фінансові звіти готуються і схвалюються Радою керуючих Албанського 
телебачення і радіомовлення, вона ж контролює виконання бюджету Генеральним директором 
Албанського телерадіомовлення, затверджує контракти, сума яких перевищує 5% щорічного 
доходу Албанського телерадіомовлення 

Питання фінансової звітності Албанського телерадіомовлення врегульовано статтею 120 
Закону про телебачення і радіомовлення. Згідно з цією статтею, аналіз фінансової діяльності 
компанії покладається на Наглядову Раду яка перевіряє та затверджує підготовлений Радою 
керуючих щорічний фінансовий звіт. Цей звіт підлягає офіційному оприлюдненню у першому 
кварталі року, наступного за звітним. 

 
БОЛГАРІЯ 
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Правова основа: Закон „Про телебачення і радіомовлення” 1998 року з наступними 
змінами. 

Болгарське національне радіо та Болгарське національне телебачення здійснюють свою 
діяльність на підставі відокремлених один від одного бюджетів. Ради керуючих Болгарського 
національного радіо та Болгарського національного телебачення в межах затверджених бюджетів 
відповідно Болгарського національного радіо та Болгарського національного телебачення 
затверджують бюджети регіональних телевізійних та радіоцентрів, а також інших структурних 
підрозділів БНР і БНТ. Доходна частина бюджетів БНР і БНТ формується за рахунок коштів 
Фонду радіо та телебачення, субсидії з державного бюджету Болгарії, власних доходів від реклами 
та спонсорства, доходів від господарської діяльності, пов’язаної із здійсненням мовлення, 
безповоротної фінансової допомоги (пожертвування, спадщина, подарунки). 

Реклама на БНР і БНТ підпадає під дію загальних обмежень, встановлених статтями 75 – 
88 Закону „Про телебачення і радіомовлення”, з урахуванням особливостей, встановлених статтею 
86 Закону: тривалість реклами на БНТ не повинна перевищувати 15 хвилин на добу і 4 хвилин 
протягом астрономічної години, тривалість реклами на БНР не повинна перевищувати 6 хвилин 
протягом однієї астрономічної години, при цьому БНТ має право використати третину добової 
квоти на рекламу в пройм-тайм (між 19-00 та 22-00); частка реклами в програмах, створених 
загальнонаціональними центрами БНТ і БНР і призначених для трансляції в регіонах через 
регіональні телевізійні та радіо центри, не може перевищувати 6 хвилин протягом однієї 
астрономічної години. 

Фонд радіо та телебачення створюється при національному органі регулювання мовлення 
– Ради з питань електронних медіа, і його кошти використовуються для фінансування діяльності, 
пов’язаної з телебаченням і радіомовленням. Управління Фондом здійснює рада керуючих, склад 
якої визначається і формується Радою з питань електронних медіа. До складу ради обов’язково 
включаються представники Міністерства фінансів, Міністерства транспорту та з питань 
комунікацій, представники комерційного і суспільного мовлення. Джерелами формування Фонду 
радіо та телебачення є щомісячна абонентська плата, яка стягується з власників приймачів 
телевізійного та радіосигналу, плата за видачу ліцензій на право мовлення та реєстрацію 
організацій мовлення, безповоротна фінансова допомога, інші визначені законом надходження. 
Кошти Фонду радіо та телебачення використовуються на: фінансування Болгарського 
національного телебачення і Болгарського національного радіо, фінансування діяльності Ради з 
питань електронних медіа, фінансування проектів загальнонаціонального значення, пов’язаних з 
впровадженням новітніх технологій у телебаченні і радіомовленні; фінансування важливих 
культурних та освітніх проектів; фінансування проектів та діяльності, спрямованої на розширення 
територіального покриття телевізійним або радіосигналом та збільшення кількості глядачів та 
слухачів в інший спосіб; фінансування витрат Національної електроенергетичної компанії, 
пов’язаних з щомісячним збором абонентської плати з власників телевізійних і радіоприймачів; 
фінансування поточного управління Фондом радіо і телебачення. В межах видатків на 
фінансування Болгарського національного радіо та Болгарського національного телебачення з 
Фонду радіо і телебачення компенсуються видатки БНР і БНТ на: 1) підготовку, створення і 
розповсюдження національних та регіональних програм відповідно до погодинних нормативів, 
визначених Радою з питань електронних медіа за пропозицією БНР і БНТ; 2) витрати на 
придбання матеріальних активів довгострокового користування. 

Субсидія з Державного бюджету Болгарії спрямовується на: 1) підготовку, створення і 
випуск в ефір національних та регіональних програм, розмір цієї частини субсидії визначається на 
підставі погодинних нормативів, затверджених Радою Міністрів Болгарії; 2) придбання активів 
довгострокового користування (основних фондів) згідно з переліком, який щорічно 
затверджується Міністерством фінансів; відповідна цільова субсидія виділяється на витрати, які 
класифікуються згідно з класифікацією бюджетних видатків Державного бюджету. У випадку 
перевищення доходів БНР або БНТ над видатками, позитивний залишок включається до бюджетів 
відповідно БНР чи БНТ наступного року. 
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БНТ і БНР зобов’язані підтримувати створення та розповсюдження нової національної 
аудіо - та аудіовізуальної продукції (творів). Ця підтримка забезпечується наступним чином: 1) 
Болгарське національне радіо зобов’язане виділяти на створення та трансляцію болгарських 
музичних та драматичних творів на радіо не менше 5% субсидії, отриманої з Державного бюджету 
Болгарії, і не менше 5% коштів отриманих з Фонду телебачення і радіомовлення; 2) Болгарське 
національне телебачення зобов’язане виділити на створення і трансляцію продукції національного 
кіновиробництва не менше 10% субсидії, отриманої з Державного бюджету Болгарії та Фонду 
телебачення і радіомовлення. 

Створення програм БНТ та БНР регламентується статтею 47 Закону „Про телебачення і 
радіомовлення”. Згідно з цією статтею БНР і БНТ мають право створювати програми власного 
виробництва, доручати створення таких програм іншим виробникам, або брати участь у спільному 
виробництві програм. Виробниками новин та програм про поточні політичні події, які 
транслюються і включаються до власних програм БНР або БНТ можуть бути лише БНР і БНТ. 
Створення програм „зовнішніми” виробниками, непов’язаними з БНР і БНТ має здійснюватись з 
дотриманням принципів економічної конкуренції та на умовах, визначених контрактами між БНР, 
БНТ та відповідними виробниками. 

 
ДАНІЯ 

 
Правова основа: Закон про Датське радіо і телебачення № 1052 від 17.12.2002. 
Згідно з п.п. 5 п. 11 Розділу 3 Закону про Датське радіо та телебачення діяльність 

Датського радіо фінансується за рахунок надходжень від абонентської плати, надходжень від 
продажу програм та інших послуг, субсидій, дивідендів та часток в прибутках створених Датським 
радіо суб’єктах господарювання. Датське радіо не може отримувати кошти від розміщення 
реклами та надання послуг, що надаються через мережу Інтернет. Крім того, датське радіо може 
здійснювати емісію облігацій для фінансування власної інвестиційної діяльності, однак загальна 
сума такої емісії чи запозичень у відповідному році не повинна перевищувати 4% доходів, 
відображених в останньому фінансовому звіті. Здійснення запозичень на вищу суму потребує 
затвердження Міністерства культури. Діяльність Датського телебачення (TV2/Denmark) та 
регіонального мовлення (регіональних центрів TV2) фінансується за рахунок тих самих 
джерел, що і діяльність Датського радіо. Принципова відмінність між джерелами їх фінансування 
полягає лише в тому, що TV2/Denmark і регіональне мовлення мають право отримувати доходи 
від розміщення реклами та надання послуг через мережу Інтернет. Як і Датське радіо, 
TV2/Denmark та регіональне мовлення TV2 можуть здійснювати запозичення на суму до 4% 
доходів, задекларованих у останньому фінансовому звіті, перевищення цієї межі запозичень 
потребує погодження Міністерства культури. 

Діяльність, пов’язана з розміщенням реклами на Датському телебаченні та каналах 
регіонального суспільного мовлення підпадає під дію загальних обмежень щодо змісту, порядку 
розміщення, тривалості реклами, встановлених для всіх інших організацій мовлення. Зокрема, 
частка реклами в загальному обсязі добового мовлення не може перевищувати 15%, в загальному 
обсязі годинного мовлення – 20%. 

Розмір абонентської плати затверджується на один або декілька років Міністром культури 
за погодженням з парламентським комітетом з питань фінансової діяльності. На сьогодні розмір 
абонентської плати за користування телебаченням в Данії складає 2150 крон (близько 288 євро), за 
користування радіо – 320 крон (близько 43 євро). Плата стягується не лише з телевізорів, але і 
будь-яких інших засобів прийому-доставки телевізійного сигналу – ТВ-тюнерів, мобільних 
телефонів, що підтримують потокове відео, модемів з швидкістю передачі даних понад 256 
кбіт/сек. Стягнення абонентської плати покладається на Датське радіо, яке може залучати до 
стягнення плати Державну фінансову службу (Finansstyrelsen), а отримані платежі, як відзначалось 
вище, спрямовуються на фінансування Датського радіо, Датського телебачення та регіонального 
суспільного мовлення, а також на інші проекти, пов’язані із телерадіомовленням. Міністр 
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культури за погодженням з Міністром соціальної політики має право встановити пільги зі сплати 
абонентської плати для визначених категорій громадян. 

Фінансування за рахунок субсидій має цільовий характер. Окрім суспільного мовлення 
право на отримання субсидій, згідно з п. 68 Закону про Датське телебачення і радіо також мають 
місцеві організації некомерційного мовлення. Субсидії можуть використовуватись на такі цілі: 1) 
фінансування програмної діяльності організацій мовлення; 2) фінансування освітньої діяльності 
мовників та освіти журналістів. Правила розподілу субсидій, умови використання отриманих в 
якості субсидій коштів, порядок звернень за наданням фінансової допомоги, порядок проведення 
аудиту використання коштів, отриманих в рамках субсидіювання тощо визначаються 
Міністерством культури. На вимогу Ради з питань телебачення і радіомовлення одержувачі 
субсидій зобов’язані надавати Генеральному Аудитору (аналог Рахункової палати в Україні) 
детальну інформацію про рух коштів на рахунках та додаткові матеріали. У тих випадках, коли 
умови надання субсидій не було дотримано, або діяльність, яка фінансувалась за рахунок 
субсидіювання, не була завершена, організація мовлення зобов’язана повернути отримані в якості 
субсидії кошти в повному обсязі або частково. 

Окремі видатки загальнонаціонального та регіонального суспільного мовлення можуть 
покриватись за рахунок бюджетних коштів, що виділяються ad hoc. У таких випадках напрями 
використання відповідних коштів, їх обсяг тощо, визначаються угодою, що укладається між 
Міністром культури, радою керуючих відповідної організації суспільного мовлення та 
міністерством-розпорядником відповідних бюджетних коштів. 

Загальнонаціональне суспільне телебачення і радіомовлення, а також регіональні 
організації суспільного мовлення наділені суттєвою автономією у бюджетному плануванні. 
Законом передбачається, зокрема, що бюджети Датського радіо, Датського телебачення 
(TV2/Denmark), регіональних телевізійних центрів суспільного мовлення затверджуються Радами 
керуючих відповідних організацій, і лише надсилаються Міністру культури та Фолькетингу 
(парламенту Данії) для інформації. Фінансові звіти цих організацій також затверджуються радами 
керуючих відповідних організацій, і підлягають аудиторським перевіркам Генерального Аудитора. 
Щорічний фінансовий звіт разом з аудиторським висновком Генерального Аудитора 
направляється на затвердження Міністру культури, а після затвердження Міністром – 
надсилається для інформації Фолькетингу. 

 
ЕСТОНІЯ 

 
Правова основа: Закон про телебачення і радіомовлення 1994 року з наступними змінами. 
Згідно з параграфом 35 Закону про телебачення та радіомовлення Естонії джерелами 

фінансування Естонського радіо та Естонського телебачення можуть бути: 1) субсидія з 
Державного бюджету; 2) безповоротна фінансова допомога на фінансування окремих проектів; 3) 
кошти, отримані в якості грантів; 4) доходи, отримані в результаті організації публічних заходів, 
проведення яких не суперечить завданням Естонського радіо та Естонського телебачення, а також 
тренінгів; 5) доходи, отримані в результаті виробництва та розповсюдження фонограм, 
примірників аудіовізуальних творів, записів програм власного виробництва; 6) доходи, отримані 
від рекламування і оприлюднення спонсорів, якщо таке рекламування або оприлюднення 
спонсорів пов’язане з трансляцією програм Європейської спілки телерадіомовлення; 7) доходи від 
реклами та оприлюднення спонсорів у тих випадках, коли відповідні дії дозволені Міністерством 
культури на підставі аргументованого подання Ради з питань телебачення і радіомовлення і лише 
у випадку, коли вони пов’язані з трансляцією подій загальної важливості для суспільства. 

Естонське радіо та Естонське телебачення можуть мати у власності лише ті активи, які 
забезпечують виконання покладених на них завдань. Естонське радіо та Естонське телебачення не 
мають права: 1) виступати поручителями за зобов’язаннями третіх сторін, бути співзасновниками 
та співвласниками товариств з обмеженою відповідальністю; 2) забезпечувати виконання своїх 
майнових зобов’язань нерухомим або рухомим майном, або частиною такого майна у розмірі, 
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який перевищує 50% балансової вартості всього нерухомого та рухомого майна; 3) відчужувати 
свої активи на безоплатній основі або на платній основі зі знижкою їх вартості понад звичайну 
ринкову вартість відповідних активів; 4) надавати кредити або надавати об’єкти у користування на 
умовах фінансового лізингу; 5) отримувати кредити або брати об’єкти у користування на умовах 
фінансового лізингу, якщо в результаті відповідних угод платежі за користування кредитом або 
об’єктом фінансового лізингу перевищують 10% загальних доходів відповідно Естонського радіо 
або Естонського телебачення (дія цього обмеження не поширюється на випадки, коли 
поручителем за зобов’язанням виступає Ріігікогу (парламент Естонії). Виключно за згодою Ради з 
питань телерадіомовлення Естонське радіо та Естонське телебачення можуть укладати угоди, 
які передбачають: 1) злиття або продаж часток в холдингових компаніях; 2) злиття, перетворення, 
припинення діяльності юридичної особи; 3) запозичення; 4) передачу зареєстрованих об’єктів 
рухомого та нерухомого майна. 

Розміщення реклами та спонсорська підтримка виробництва програм Естонського 
телебачення і Естонського радіо за загальним правило (крім вищенаведених винятків) заборонені. 

Підготовку проектів бюджетів Естонського телебачення та Естонського радіо здійснюють 
ради керуючих відповідно Естонського телебачення та Естонського Радіо. Затверджує бюджети 
Рада з питань телебачення і радіомовлення. Затверджені бюджети, а також звіти про їх виконання 
підлягають оприлюдненню. У випадках, спеціально визначених Радою з питань 
телерадіомовлення, може бути розкрита інформація про суб’єктів, які здійснювали фінансування 
спеціальних проектів Естонського радіо та Естонського телебачення. У разі розкриття відповідної 
інформації, відомості про спонсора виробництва подаються без інформації про нього, а у разі, 
якщо в якості спонсора виступила юридична особа, інформація про таку особу подається без 
інформації, за якою її можна було б однозначно ідентифікувати (без торгової марки тощо). 

Розмір субсидії з Державного бюджету, яка виділяється на фінансування діяльності 
Естонського радіо та Естонського телебачення, визначається кожні три роки, на трирічний термін, 
на основі довгострокового плану розвитку відповідно Естонського радіо та Естонського 
телебачення, та затверджується естонським парламентом. Рада з питань телерадіомовлення 
передає плани розвитку Естонського телебачення і Естонського радіо Комітету з питань культури 
Ріігікогу у січні місяці року, що передує трирічному періоду фінансування. Плани розвитку 
обов’язково повинні містити інформацію про природу та зміст запланованої діяльності з 
урахуванням соціальних потреб, особливостей культурного розвитку тощо, а також очікувані 
інвестиції у розвиток інфраструктури та технологій з урахуванням відповідної специфіки та 
потреб. Кожного року Рада з питань телерадіомовлення передає до Міністерства культури 
розроблені на основі планів розвитку Естонського телебачення і Естонського радіо бюджетні 
пропозиції на наступний бюджетний рік, Міністерство – візує відповідні позиції та подає їх до 
Міністерства фінансів для врахування в процесі підготовки Державного бюджету на наступний 
рік. Інтереси Естонського телебачення і Естонського радіо в Міністерстві фінансів представляє 
Рада з питань телебачення і радіомовлення. 

Згідно з параграфом 33 Закону про телебачення і радіомовлення аудит діяльності 
Естонського радіо та Естонського телебачення здійснюється Державним офісом з аудиту (аналог 
Рахункової палати в Україні) в порядку, передбаченому Законом „Про Державний офіс з аудиту”. 
Загальні та спеціальні (з окремих напрямів фінансово-господарської діяльності) аудити 
економічної діяльності Естонського радіо та Естонського телебачення проводить Рада з питань 
телерадіомовлення. 

 
ЛАТВІЯ 

 
Правова основа: Закон про телебачення і радіомовлення від 8 вересня 1995 року з 

наступними змінами і доповненнями. 
Регулювання фінансово-господарської діяльності Латвійського радіо і телебачення в Латвії 

має рамковий характер. Згідно із статтею 61 цього Закону джерелами фінансування Латвійського 
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радіо та Латвійського телебачення є кошти Державного бюджету; кошти, отримані від здійснення 
господарської діяльності; спонсорство, пожертвування та безповоротна фінансова допомога. 
Стаття 5 Закону передбачає, що на фінансування суспільного мовлення з Державного бюджету 
Латвії має виділятись сума, не менша за отриману суспільним мовленням з Державного бюджету 
Латвії у попередньому році. Порядок здійснення господарської діяльності Латвійським радіо і 
Латвійським телебаченням регламентується Законом про неприбуткові організації та Законом про 
підприємницьку діяльність. Стаття 57 Закону про телебачення і радіомовлення надає 
Латвійському радіо та Латвійському телебаченню право бути співвласником інших компаній, 
придбавати цінні папери та частки у статутних фондах господарських товариств за умови 
отримання згоди Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і якщо відповідні 
операції не впливають на якість їхніх програм. 

Відповідно до статті 46 Закону про телебачення і радіомовлення, фінансування створення 
та трансляції програм суспільного мовлення визначається кошторисом, який складається 
Національною радою з питань телебачення і радіомовлення Латвії, і подається нею Міністерству 
фінансів для врахування у проекті Закону про Державний бюджет на наступний рік. Розподіл 
видатків в межах бюджетних асигнувань на створення та трансляцію програм суспільного 
мовлення здійснюється Національною радою, при цьому не менше 85% цих коштів має бути 
надано Латвійському телебаченню і Латвійському радіомовленню, а 15% - можуть бути 
розподілені між організаціями комерційного мовлення на тендерних умовах для створення і 
трансляції програм суспільного мовлення (national remit). 

 
ЛИТВА 

 
Правова основа: Засади державного фінансування ЗМІ визначаються Законом про 

забезпечення доступу до інформації 2000 року, статус суспільного мовлення - Законом „Про 
Литовське телебачення і радіомовлення” 2000 року. 

Згідно із статтею 15 Закону „Про Литовське телебачення і радіомовлення” джерелами 
фінансування Литовського телерадіомовлення є: кошти Державного бюджету, абонентська плата, 
доходи від реклами, спонсорська підтримка, комерційна діяльність. При цьому Закон передбачає, 
що у разі зростання надходжень від абонентської плати, обсяг фінансування Литовського 
телебачення і радіомовлення з Державного бюджету має скорочуватись на суму збільшення 
надходжень від абонентської плати. 

Бюджетне фінансування Литовського телебачення і радіомовлення здійснюється окремим 
рядком у Державному бюджеті. 

Стаття 14 Закону „Про Литовське телебачення і радіомовлення” встановлює ряд обмежень 
на розпоряджання Литовським телебаченням і радіомовленням своїми активами. Передбачається, 
наприклад, що нерухоме майно ЛТР не може бути продане, передане в заставу чи відчужене 
іншим чином. Неліквідні активи, балансова вартість кожного з об’єктів яких становить 1 млн. і 
більше літів, можуть бути відчужені лише за дозволом Уряду Литви., від 1000 до 100 000 літів – за 
дозволом Ради ЛТР, до 1000 літів – за розпорядженням Генерального директора ЛТР. 

Аудит фінансово-господарської діяльності ЛТР здійснюється незалежним аудитором, який 
призначається Радою ЛТР за власною ініціативою або за поданням Адміністративної комісії ЛТР. 
Річний фінансовий звіт ЛТР затверджується Радою ЛТР за поданням Генерального директора 
ЛТР. 

Засади державної фінансової підтримки телерадіокомпаній визначаються статтями 27-28 
Закону про забезпечення доступу до інформації. Ця підтримка надається двома основними 
способами – шляхом фінансування окремих видів такої діяльності через Міністерство культури, 
Міністерство освіти та науки, а також через фінансування діяльності ЗМІ на тендерних умовах 
через Фонд підтримки медіа. Через вищезгадані міністерства фінансується така діяльність: 
видання книг, створення художніх фільмів, створення творів, які призначені для поширення через 
аудіовізуальні ЗМІ. Інші види діяльності ЗМІ фінансуються через Фонд підтримки медіа. Стаття 
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28 Закону про забезпечення доступу до інформації передбачає, що участь у створенні Фонду 
мають право взяти всі організації, які беруть участь в освітній та культурній діяльності, зокрема – 
громадські організації, асоціації діячів культури і мистецтв, телевізійні компанії, друковані ЗМІ, 
однак при цьому кількість членів Ради Фонду не повинна перевищувати 11 осіб, які обираються 
організаціями-засновниками Фонду строком на 2 роки з правом переобрання не більше, ніж на 
один новий строк. Джерелами фінансування діяльності Фонду можуть бути: а) державні гранти 
(субсидії), б) кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб; в) ліцензійні платежі, г) інші 
кошти, набуті на законних підставах. Фінансова підтримка Фонду надається за такими 6 
напрямами: 1) культурні, мистецькі публікації; 2) освітні публікації; 3) культурна просвіта молоді; 
4) діяльність регіональних ЗМІ як в цілому, так і в частині підготовки окремих публікацій; 5) 
діяльність Інтернет-ЗМІ; 6) діяльність радіо і телебачення. Умови надання фінансової підтримки 
Фондом (тендерна процедура) визначається Урядом Литви. Для забезпечення відкритості 
діяльності Фонду, Закон покладає на нього обов’язок щорічно публікувати в пресі річний звіт про 
діяльність. 

 
МАКЕДОНІЯ 

 
Правова основа: Закон про створення публічного підприємства „Македонське 

телерадіомовлення” 1998 року та Закон „Про телебачення і радіомовлення” 2005 року. 
Згідно із статтею 116 Закону Македонії „Про телебачення і радіомовлення” джерелами 

фінансування Македонського телерадіомовлення є абонентська плата, надходження від реклами, 
спонсорська підтримка виробництва програм, безповоротна фінансова допомога, кошти від 
реалізації програм і послуг, кошти, виділені з Державного бюджету Македонії. 

За рахунок коштів Державного бюджету Македонії фінансується виключно така 
діяльність: 1) створення радіопрограм та здійснення радіомовлення іноземними мовами за межі 
Македонії – на країни Європи та інші сусідні країни; 2) створення радіопрограм та здійснення 
радіомовлення македонською мовою, мовою, якою розмовляють не менше 20% громадян 
Македонії, мовами інших національних меншин - для громадян Македонії, які проживають в 
сусідніх країнах, в Європі та на інших континентах; 3) здійснення супутникового мовлення (1 
телевізійна та 1 радіопрограма) македонською мовою, мовою, якою розмовляють не менше 20% 
громадян Македонії, мовами інших національних меншин – для громадян Македонії, які 
проживають в Європі, в сусідніх країнах та на інших континентах. Заплановане в наступному році 
бюджетне фінансування цих видатків визначається спеціальним фінансовим планом, який 
подається Македонським телерадіомовленням та затверджується парламентом Македонії. Витрати 
на здійснення супутникового мовлення, а також витрати на висвітлення діяльності парламенту 
Македонії (трансляцію парламентських засідань) визначаються окремим фінансовим планом, який 
вноситься Македонським телерадіомовленням на розгляд парламенту і затверджується 
парламентом Македонії. При цьому висвітлення парламентської діяльності здійснюється за 
рахунок коштів, головним розпорядником яких є парламент. У тих випадках, коли Македонське 
телерадіомовлення використало кошти Державного бюджету Македонії не в повному обсязі, воно 
зобов’язане повернути позитивну різницю до Державного бюджету. 

Стаття 116 Закону „Про телебачення і радіомовлення” визначає особливий порядок обліку 
коштів Державного бюджету, які виділяються на фінансування Македонського 
телерадіомовлення. Передбачається, зокрема, що кошти Державного бюджету обліковуються за 
окремими рахунками, по витратам цих коштів ведеться окрема звітність, за результатами 
використання цих коштів Македонське телерадіомовлення зобов’язане подати парламенту 
Македонії спеціальний фінансовий звіт та фінансовий план надходжень відповідних коштів у 
наступному році, які підлягають затвердженню парламентом. 

Фінансування суспільного мовлення (створення, трансляція програм, технологічний 
розвиток та удосконалення мережі мовлення) формується за рахунок абонентської плати (стаття 
145 Закону „Про телебачення і радіомовлення”). За рахунок абонентської плати, окрім 
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Македонського телерадіомовлення, утримується також Рада з питань телебачення і радіомовлення 
Македонії та оператор мережі мовлення – публічна компанія „Македонське мовлення”. 
Платниками абонентської плати є: а) домогосподарства Македонії; б) готелі і мотелі – плата 
нараховується на кожні 5 кімнат; в) юридичні особи – у разі, якщо кількість працівників 
відповідної компанії перевищує 20 осіб – плата нараховується на кожних 20 працівників; г) 
власники публічних закладів, які мають телевізори або радіоприймачі – плата нараховується за 
кожен приймач і телевізор. Від плати звільняються ті з вищеназваних суб’єктів, які проживають 
(розміщені, зареєстровані) на територіях, які не охоплюються сигналом мовлення, а також 
домогосподарства, в яких проживає незрячий або глухий громадянин. Вся діяльність пов’язана із 
встановленням, збором та розподілом абонентської плати покладається на Македонське 
телерадіомовлення. Сплата абонентської плати здійснюється рівними частинами кожного місяця 
до 15 числа, у разі прострочення сплати Македонське телерадіомовлення нараховує на 
невиплачену своєчасно суму пеню. Розмір абонентської плати визначено на рівні 2.5% від 
середньої місячної заробітної плати працівника у попередньому кварталі, яка, у свою чергу, 
визначається на підставі даних Державної статистичної служби. Всі надходження від сплати 
абонентської плати зараховуються на рахунок Македонського телерадіомовлення і розподіляються 
в наступній пропорції: а) 72% коштів залишається Македонському телерадіомовленню і 
спрямовується на створення програм та їх трансляцію в ефірі; б) 4.5% коштів залишається 
Македонському телерадіомовленню і спрямовується на технічний та технологічний розвиток; в) 
16 % коштів перераховується „Македонському мовленню” на підтримання функціонування 
мережі; г) 3.5% коштів перераховується „Македонському мовленню” на переоснащення мережі 
мовлення; д) 4% коштів перераховується Раді з питань телебачення і радіомовлення для 
забезпечення її діяльності та розвиток мовлення в Македонії; е) 0.5% коштів залишається 
Македонському телерадіомовленню як комісія за адміністрування абонентської плати. 
Використання цих коштів здійснюється розпорядниками згідно з офіційно оприлюдненими 
фінансовими планами цих розпорядників. 

Розміщення реклами на каналах суспільного мовлення загалом підпадає під дію тих самих 
загальних обмежень, які встановлено для організацій комерційного мовлення. Проте, для 
суспільного мовлення встановлено одне специфічне обмеження – розміщення реклами на 
телебаченні не допускається в період між 17.00 та 21.00, на радіо – у період між 9.00 та 14.00 (крім 
випадків прямої трансляції подій загального значення, спортивних поєдинків, культурних заходів, 
якщо уникнути трансляції реклами в цих випадках неможливо). 

Македонське телерадіомовлення (в особі Ради) щорічно затверджує проект свого 
фінансового плану (бюджету), в якому наводяться дані про доходи і видатки, заплановані 
капітальні та операційні видатки на наступний рік, міститься фінансовий звіт та аудиторський 
висновок за цим звітом. Аудиторський висновок надається незалежним аудитором, послуги якого 
оплачуються Македонським телерадіомовленням за власний рахунок. Проект фінансового плану 
подається до парламенту Македонії для затвердження. У разі, якщо парламент виявить неточності 
та помилки у фінансовому плані, він може зобов’язати Македонське телерадіомовлення подати 
уточнений фінансовий план протягом 60 днів після виявлення неточностей та помилок у поданому 
плані. 

НОРВЕГІЯ 
 

Правова основа: розділ 6 Закону про телебачення і радіомовлення Норвегії, Правила № 
153 від 28 лютого 1997 року, затверджені Норвезьким агентством з питань медіа, Статут 
Норвезької корпорації телерадіомовлення, умови ліцензування організацій суспільного мовлення 
„Радіо Р4” (Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1 januar 2004 til 31 desember 
2013) та „Каналу 24” (Konsesjonsvilkår for Kanal4 AS i perioden 1 januar 2004 til 31 desember 2013). 

Згідно із статтею 6-4 Закону про телебачення і радіомовлення джерелами фінансування 
Норвезької корпорації телерадіомовлення (НКТ) є надходження від абонентської плати, доходи 
від продажу, інші доходи. Фінансування НКТ за рахунок реклами на каналах НКТ забороняється. 
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При цьому рекламою не вважається розміщення в телетекстових повідомленнях анонсів власних 
програм. НКТ може отримувати внески від спонсорів на: а) трансляцію в записі або в прямому 
ефірі спортивних подій (крім випадків, коли відповідна трансляція здійснюється не в повному 
обсязі і є складовою спортивних програм); б) виробництво освітніх програм; в) трансляцію 
програм, які мають значне соціальне або культурне значення, або які транслюються на територію 
двох і більше країн, або мають значення події загальнонаціонального масштабу. 

Боргові та гарантійні зобов’язання НКТ згідно із Статутом НКТ не повинні 
перевищувати 50% надходжень від абонентської плати. Пропозиції щодо розміру абонентської 
плати, прийняття рішень про суттєві інвестиції та фінансові плани таких інвестицій, подання 
Загальним зборам НКТ пропозицій щодо укладання угод стосовно нерухомого мана НКТ на суму 
понад 25 млн. норвезьких крон, віднесено до компетенції Ради директорів НКТ. 

В частині регулювання порядку справляння абонентської плати (яка складає близько 93% 
надходжень НКТ), Закон про телебачення і радіомовлення містить норми рамкового характеру. 
Передбачається, зокрема, що: а) розмір абонентської плати затверджується Стортингом 
(парламентом Норвегії); б) про імпорт, оренду, передачу телевізійних приймачів в користування 
від однієї особи до іншої має повідомлятись НКТ. 

Механізми прозорості функціонування НКТ визначаються статтею 3-6 її Статуту, згідно з 
якою НКТ повинна щорічно, не пізніше кінця квітня, офіційно оприлюднювати фінансовий звіт 
про свою діяльність, цей звіт також повинен подаватись Загальним зборам НКТ разом з висновком 
незалежного аудитора. У звіті повинна міститись інформація про напрями використання прибутку 
поточного року в наступному році, шляхи покриття дефіциту поточного року у наступному році; 
інформація про доходи і видатки. 

ПОЛЬЩА 
 

Правова основа: Закон про телебачення і радіомовлення 1992 року з наступними змінами і 
доповненнями. 

Відповідно до статті 31 Закону про телебачення і радіомовлення джерелами фінансування 
суспільного мовлення є: 1) абонентська плата, пеня за її несвоєчасну сплату, штрафи за ухилення 
від сплати абонентської плати; 2) продаж прав на програми; 3) реклама та спонсорська підтримка 
виробництва програм; 4) кошти Державного бюджету; 5) інші джерела. 

Порядок сплати абонентської плати визначається Законом „Про абонентську плату” 2005 
року. Згідно з цим Законом, абонентська плата сплачується з кожного телевізійного або 
радіоприймача, починаючи з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому було проведено 
реєстрацію телевізійного або радіоприймача. Винятком з цього загального правила є 
домогосподарства, автомобілі, що перебувають у спільній власності членів домогосподарства, 
установи соціального захисту, санаторії, структурні підрозділи закладів освіти та соціального 
захисту, які знаходяться в окремому приміщенні або комплексі приміщень, автотранспортні 
засоби, що перебувають у власності відповідних установ – відповідні суб’єкти сплачують 
абонентську плату незалежно від кількості використовуваних телевізійних або радіоприймачів. 
Розмір абонентської плати складає: 1) за користування радіоприймачем – 0.7% мінімального 
розміру щомісячної заробітної плати; 2) за користування телевізійним приймачем – 2.2% 
мінімальної щомісячної заробітної плати. Абонентська плата сплачується до 25 числа місяця, за 
який нарахована абонентська плата. Пільги зі сплати абонентської плати у вигляді зниження суми 
відповідних нарахувань встановлюються Національною радою з питань телебачення і 
радіомовлення. Від сплати абонентської плати повністю звільняються інваліди першої групи, 
особи, які є повністю непрацездатними, і які не мають права на пенсію у зв’язку з повною втратою 
працездатності, постійно або тимчасово непрацездатні працівники сільського господарства 
(фермери), особи, працездатність яких вважається суттєво обмеженою, особи віком понад 75 
років, особи, які отримують допомогу у вигляді догляду від органів соціального захисту, особи з 
повною втратою слуху і зору. Дія цих пільг не поширюється на осіб, які спільно проживають з 
двома громадянами віком понад 26 років, які не мають права на звільнення від сплати 
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абонентської плати. Суб’єктом, на якого покладається обов’язок забезпечення своєчасної сплати 
абонентської плати, є поштова служба. У разі виявлення факту використання незареєстрованого 
телевізійного або радіоприймача, за умови, що відповідний приймач підлягає реєстрації, винна 
особа сплачує штраф у розмірі 30 розмірів місячної абонентської плати, причому сплата штрафу 
не звільняє від обов’язку сплати абонентської плати за весь період використання 
незареєстрованого приймача. Не підлягають реєстрації приймачі, які створюються виключно для 
створення програм або здійснення іншого, ніж телевізійне та радіомовлення, мовлення; приймачі, 
які використовуються для контролю за якістю прийому телевізійного або радіосигналу, 
ретрансляції; приймачі, призначені виключно для продажу третім особам, якщо відповідна 
діяльність є основним видом діяльності підприємства або підприємця. 

За рахунок коштів Державного бюджету Польщі здійснюється виробництво освітніх 
програм для шкіл та шкільних установ, трансляція програм національною та іноземними мовами 
за межі Польщі. Обсяг відповідного фінансування визначається щороку Законом „Про Державний 
бюджет” на відповідний рік на основі угод, укладених „Польським радіо” та „Польським 
телебаченням” з міністерствами-розпорядниками відповідних коштів (Міністерством закордонних 
справ, Міністерством освіти). 

Згідно із цим самим Законом, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 
зобов’язана визначити порядок ведення фінансової звітності АТ „Польське телебачення” і АТ 
„Польське радіо”, строки і процедуру її підготовки. На „Польське телебачення” і „Польське радіо” 
покладається обов’язок окремого обліку операцій, пов’язаних із здійсненням суспільного 
мовлення (виконанням завдань суспільного мовлення), а також іншими видами діяльності 
„Польського телебачення” (комерційною діяльністю). Передбачається, що відповідні доходи і 
видатки мають обліковуватись окремо одне від одного та відображатись у двох окремих звітах. З 
метою забезпечення належного контролю за використанням коштів „Польським телебаченням” і 
„Польським радіо”, Закон покладає на них обов’язок подання до Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення періодичної звітності, зокрема: а) до 15 лютого року, наступного за 
звітним – річного звіту про використання коштів за звітний рік; б) до 25 числа місяця, наступного 
за звітним кварталом – квартального звіту про використання коштів державного бюджету та 
абонентської плати; в) до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом – квартального звіту 
про кошти, витрачені на здійснення місії суспільного мовлення, та джерела відповідних коштів; г) 
до 30 квітня поточного року – звіт про заходи, які планується здійснити у зв’язку з реалізацією 
завдань суспільного мовлення у наступному році. Крім того, до 15 березня кожного року 
„Польське радіо” і „Польське телебачення” зобов’язані офіційно опублікувати звіти про 
використання надходжень від абонентської плати, штрафів і пені, у тому числі – про кількість 
коштів, витрачених на виконання завдань суспільного мовлення. 

 
ПОРТУГАЛІЯ 

 
Правова основа: Закон про модель фінансування суспільного телебачення і радіомовлення 

2003 року. 
Джерелами фінансування суспільного радіомовлення є надходження від абонентської 

плати, джерелами фінансування суспільного телебачення – надходження від сплати абонентської 
плати, які залишаються після перерахування визначеної суми коштів суспільному радіомовленню, 
а також бюджетні виплати. До джерел фінансування суспільного мовлення відносяться також 
надходження від реклами, проте відповідні кошти не можуть витрачатись на поточну діяльність 
суспільного мовлення, і спрямовуються виключно на погашення боргових зобов’язань та 
інвестиції. 

Одним з вагомих джерел фінансування суспільного мовлення в Португалії є абонентська 
плата. Абонентська плата включається до щомісячних рахунків зі сплати електроенергії, її 
щомісячний розмір складає 1.6 євро. Від звільнення абонентської плати звільняються користувачі, 
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річний рівень споживання електроенергії якими складає менше 400 кВт. Обов’язок стягнення 
абонентської плати зі споживачів покладається на компанії, що постачають електроенергію. 

З метою забезпечення реалізації суспільним телебаченням і радіомовленням довгострокової 
стратегії розвитку, обсяг державного фінансування суспільного мовлення визначається один 
раз на чотири роки, на весь 4-річний період. Для забезпечення прозорості і ефективності 
використання бюджетних коштів суспільним мовленням, Головне агентство з питань медіа (High 
Authority for the Media) щорічно визначає незалежного аудитора, який здійснює аудит 
ефективності використання бюджетних коштів. 

 
РУМУНІЯ 

 
Правова основа: Закон про організацію та діяльність Румунської корпорації 

радіомовлення та Румунської корпорації телебачення 1994 року з наступними змінами. 
Згідно із статтею 39 Закону, джерелами фінансування Румунської корпорації 

радіомовлення та Румунської корпорації телебачення є кошти Державного бюджету, власні 
доходи та кошти, отримані з інших джерел. 

Власними доходами корпорацій є абонентська плата, доходи, отримані від здійснення 
господарської діяльності, а також спонсорська підтримка та безповоротна фінансова допомога. 
Суб’єкти, порядок сплати абонентської плати, пільги щодо її сплати визначаються Урядом 
Румунії. 

За рахунок коштів Державного бюджету Румунії фінансуються такі видатки корпорацій 
суспільного мовлення: закупівля обладнання, впровадження нових технологій, підтримка 
функціонування трансляційної мережі, здійснення завдань суспільного мовлення, сплата внесків, 
пов’язаних з членством корпорацій в міжнародних організаціях, виробництво і трансляція програм 
за межі Румунії. Відповідні витрати затверджуються Законом про Державний бюджет на 
наступний рік, а їх обсяг визначається за результатами розгляду річних фінансових звітів 
корпорацій обома палатами парламенту на їхньому спільному засіданні. До річних фінансових 
звітів додаються висновки комітетів відповідних палат з питань культури, мистецтв та засобів 
масової інформації. 

Бюджети корпорацій затверджуються Радами керуючих за поданнями генеральних 
директорів, до повноважень рад керуючих віднесено також затвердження звітів про виконання 
бюджетів та розподіл видатків між окремими структурними підрозділами корпорацій суспільного 
мовлення. Річні звіти про доходи і витрати корпорацій підлягають офіційному оприлюдненню. 
Порядок здійснення контролю за ефективністю і законністю використання коштів корпораціями 
суспільного мовлення здійснюється в загальному порядку – тими ж органами, які здійснюють 
контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання. 

Стаття 44 Закону надає корпораціям право об’єднувати фінансові ресурси для реалізації 
спільних проектів. 

 
СЛОВЕНІЯ 

 
Правова основа: Закон „Про Корпорацію телерадіомовлення Словенії” 
Згідно із статтею 30 Закону „Про Корпорацію телерадіомовлення Словенії” джерелами 

фінансування Словенського телерадіомовлення можуть бути: 1) абонентська плата за перегляд 
каналів суспільного мовлення; 2) доходи від комерційної діяльності; 3) кошти Державного 
бюджету; 4) спонсорська підтримка та інші передбачені законом або Статутом Словенського 
телерадіомовлення кошти. 

За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються лише такі види діяльності 
Словенського телерадіомовлення: 1) підтримка функціонування каналів, які забезпечують потреби 
національних та етнічних меншин, за умови що абонентської плати недостатньо для забезпечення 
функціонування відповідних каналів; 2) програмна діяльність Словенського телерадіомовлення, 
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пов’язана із забезпеченням потреб словенської національної меншини за кордоном, потреб 
зарубіжної аудиторії, експатріантів та трудових мігрантів, якщо коштів від абонентської плати 
недостатньо для фінансування відповідної діяльності; 3) окремі проекти наукового, культурного та 
просвітницького спрямування, а також діяльність, пов’язана з переходом на цифрове мовлення та 
переведення архівів у цифровий формат, за умови що коштів від абонентської плати недостатньо 
для фінансування відповідної діяльності. Для забезпечення вільної конкуренції між суспільним 
та іншими видами мовлення, Закон „Про засоби масової інформації” передбачив створення при 
Міністерстві культури Словенії Фонду підтримки ЗМІ. Головною місією відповідного Фонду є 
забезпечення плюралізму інформації та демократизму ЗМІ, що діють в Словенії. Стаття 4а Закону 
„Про засоби масової інформації” визначає такі завдання Фонду: а) забезпечення плюралізму, 
демократизму та загальної інформативності друкованих ЗМІ; б) забезпечення плюралізму та 
демократичності програм радіо та телебачення; в) розвиток та співфінансування програм, 
програмних послуг, що надаються телерадіоорганізаціями з локальним, регіональним, 
неприбутковим Стусом, а також студентському радіо і телебаченню. Телерадіомовникам, що 
мають локальний, регіональний, неприбутковий статус, студентському радіо і телебаченню з 
Фонду щорічно виділяється сума коштів, еквівалентна 3% надходжень Словенського 
телерадіомовлення від абонентської плати; відповідні кошти розподіляються на умовах тендерів, 
порядок проведення яких визначається Урядом Словенії; кошти можуть використовуватись 
виключно на створення і трансляцію відповідних програм, надання програмних послуг, а не інші 
цілі. Фінансування Словенського телерадіомовлення за рахунок коштів Фонду заборонене. У тих 
випадку, якщо організація мовлення допустила нецільове використання коштів або використання з 
порушенням умов тендеру, вона зобов’язана повернути отримані кошти в повному обсязі. Закон 
„Про засоби масової інформації” передбачає, що для розгляду і відбору заявок, поданих на тендер, 
створюється незалежна експертна комісія, склад якої затверджує Міністр культури. До складу 
експертної комісії не можуть входити члени парламенту та державні службовці, члени політичних 
партій, особи, що обіймають посади в рекламних агентствах, організаціях мовлення, 
видавництвах, а також особи, які мають договірні зобов’язання (є зовнішніми контрактерами) 
видавництв, рекламних агентств та організацій мовлення; особи, які володіють більш ніж 1% 
капіталу або прав голосу у видавництві, організації мовлення, або рекламному агентстві. Один раз 
на рік незалежна експертна комісія зобов’язана офіційно оприлюднювати звіт про свою діяльність. 
Закон „Про засоби масової інформації” (стаття 4а) визначає також переліки критеріїв, яких 
зобов’язана дотримуватись незалежна експертна комісія в процесі розгляду заявок щодо 
співфінансування засобів масової інформації, поданих на тендер. Зокрема, розглядаючи заявки, 
подані друкованими ЗМІ, комісія повинна враховувати наступні критерії: а) загальний тираж ЗМІ; 
б) забезпечення збалансованого і об’єктивного висвітлення політичної діяльності, позицій різних 
організацій та окремих осіб, зокрема – політичної більшості та опозиції; в) якість, оригінальність 
та актуальність авторського підходу; г) середню кількість оригінальних статей з окремих питань; 
д) частку загального інформаційного, культурного, наукового, професійного, дослідницького 
контенту; е) рівень дотримання права на інформацію та права бути об’єктивно поінформованим, є) 
важливість для регіону, комуни; ж) кількість журналістів та інших працівників, які забезпечують 
створення контенту. Подібні критерії оцінки тендерних пропозицій встановлено також для 
організацій мовлення. У той же час, для цієї категорії аплікантів встановлено і низку специфічних 
вимог: забезпечення захисту словенської культурної та національної ідентичності, забезпечення 
розвитку словенської культури і мови, забезпечення диверсифікації медійної сфери в Словенії 
тощо. 

Абонентська плата стягується з усіх користувачів, які володіють телевізійним, 
радіоприймачем, або іншим засобом прийому-передачі сигналу, за умови, що відповідний 
приймач забезпечує трансляцію принаймні одного каналу суспільного телебачення або 
радіомовлення. При цьому вважається, що кожна особа зобов’язана платити абонентську плату, 
якщо не доведе протилежне. Розмір абонентської плати визначається безпосередньо Законом „Про 
Корпорацію телерадіомовлення Словенії”. Цей розмір може підвищуватись щороку не більш, ніж 
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на 10% за умови, що відповідне рішення прийнято Урядом не пізніше 1 вересня поточного 
бюджетного року. Згідно із зазначеним Законом щомісячний розмір абонентської плати складає: 1) 
для дієздатних фізичних осіб та членів їх сімей, які володіють одним чи більше передавачами 
сигналу і використовують їх для приватних потреб – 2637 толярів, 2) для дієздатних фізичних осіб, 
які володіють виключно одним або більше радіоприймачами і використовують їх для приватних 
потреб – 779 толярів, 3) для юридичних осіб, державних органів, органів самоврядування, 
приватних підприємців – розмір плати, встановлений для відповідних фізичних осіб, однак плата 
справляється не з усіх, а з кожного радіо та/або телевізійного чи іншого приймача; 4) для 
юридичних осіб, що використовують телевізійні та радіоприймачі для перегляду програм 
необмеженою кількістю осіб (в готелях, ресторанах, магазинах тощо) – 7463 толяри з одного 
приймача і 70 % цієї суми з кожного приймача, якщо відповідних приймачв встановлено більше 
одного; 5) для юридичних осіб, що використовують радіоприймачі для прослуховування програм 
необмеженою кількістю осіб – 2796 толярів незалежно від кількості приймачів; 6) для готелів та 
туристичних підприємств, які використовують 10 і більше телевізорів чи інших засобів прийому 
телевізійного сигналу – 11197 толярів з 10 приймачів, плюс по 555 толярів за кожен додатковий 
приймач. Розмір цієї плати зменшується до 60% у разі, якщо готель працює на сезонній основі або 
якщо протягом одного місяця було заселено не більше 60% місць у ньому. Від абонентської плати 
звільняються: 1) особи з повною непрацездатністю, для яких єдиним джерелом існування є 
виключно державна соціальна допомога; 2) особи з втратою працездатності менше, ніж на 
100%,якщо вони мають право на отримання стороннього догляду та допомоги, і якщо єдиним 
джерелом їх існування є виключно державна соціальна допомога; 3) особи з повною втратою 
слуху; 4) заклади захисту дітей, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, організації інвалідів, 
притулки для громадян похилого віку; 5) дипломатичні представництва та консульські установи. З 
метою обліку платників абонентської плати та відповідних платежів Словенське 
телерадіомовлення веде реєстр відповідних платників. Порядок стягнення абонентської плати 
визначається законодавством, яке регламентує процедуру функціонування податкових органів. 

Механізми забезпечення прозорості діяльності Словенського телерадіомовлення 
визначаються Статутом корпорації, а також в статті 14 Закону „Про Корпорацію 
телерадіомовлення Словенії”. Згідно з цією статтею, окрім здійснення суспільного мовлення, 
Словенське телерадіомовлення має право здійснювати певні види комерційної діяльності, проте 
відповідна діяльність має організовуватись та здійснюватись окремо від діяльності, пов’язаної з 
виконанням завдань суспільного мовлення. Це, зокрема, передбачає, що: 1) доходи та видатки, 
пов’язані із здійсненням суспільного мовлення та доходи і видатки, пов’язані із здійсненням 
комерційної діяльності, мають відображатись у двох окремих звітах; 2) такі джерела фінансування 
Словенського телерадіомовлення, як надходження від абонентської плати та кошти публічних 
фондів, у тому числі і кошти Державного бюджету, можуть спрямовуватись виключно на 
фінансування видатків, пов’язаних із здійсненням суспільного мовлення; 3) доходи від 
комерційної діяльності можуть використовуватись на фінансування видатків, пов’язаних із 
здійсненням суспільного мовлення лише в обмежених випадках, за рахунок відповідних коштів 
переважно фінансується розширення комерційної діяльності Словенського телерадіомовлення. 
Згідно із статтею 15 цього ж Закону до комерційних видів діяльності Словенського 
телерадіомовлення відносяться: а) діяльність з розміщення реклами (крім телеторгівлі) на каналах 
Словенського телерадіомовлення, а також маркетингова діяльність; б) діяльність з надання 
технічних та телекомунікаційних послуг, не пов’язаних із здійсненням суспільного мовлення; в) 
передача в оплатне користування об’єктів мережі трансляції сигналу; г) видавнича діяльність і 
діяльність, пов’язана з організацією концертно-видовищних заходів; д) надання інтерактивних 
програмних послуг, надання у комерційне користування архівів, комерційних програмних послуг. 
Згідно із статтею 83 Статуту Словенського телерадіомовлення, звіт Словенського 
телерадіомовлення підлягає щорічному опублікуванню в Офіційному віснику на веб-сторінці 
корпорації. У цьому звіті має міститись інформація про вартість виробництва і трансляції програм 
по кожній з категорій програм. 
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Проект фінансового плану Словенського телерадіомовлення, подається Генеральним 
директором і затверджується Програмною радою Словенського телерадіомовлення. 
Щоквартальний звіт про хід виконання фінансового плану подається Генеральним директором 
Наглядовій раді Словенського телерадіомовлення. Проект бюджету Словенського 
телерадіомовлення затверджується Наглядовою радою за поданням Генерального директора, 
Наглядова рада також затверджує щорічний звіт про виконання бюджету Словенського 
телерадіомовлення. 

 
УГОРЩИНА 

 
Правова основа: Закон про телебачення і радіомовлення 1996 року з наступними змінами 
Згідно із статтею 60 цього Закону джерелами фінансування суспільного мовлення 

(Угорського радіо, Угорського телебачення та компанії „Дунай-ТБ”) є: 1) субсидії та цільові 
дотації з Державного бюджету, інші публічні кошти; 2) частки в доходах від ліцензійних платежів, 
3) доходи від операцій з активами; 4) частки в доходах від абонентської плати з власників 
телевізорів. Видатки суспільного мовлення складають: 1) операційні витрати та витрати на 
розвиток суспільного мовлення; 2) власні витрати суспільного мовлення. Компанії суспільного 
мовлення не мають права здійснювати підприємницьку діяльність, не можуть бути засновниками 
господарських товариств та неприбуткових організацій, власниками часток (паїв) в господарських 
товариствах. Угорське радіо, Угорське телебачення та „Дунай-ТБ” не можуть бути власниками 
часток (паїв) в організаціях комерційного мовлення. 

Абонентська плата з власників телевізорів встановлюється на один засіб прийому 
телевізійного сигналу в одному домогосподарстві, затверджується Законом про Державний 
бюджет на відповідний рік і має враховувати принципи захисту економічної конкуренції та 
потреби суспільного мовлення у субсидіюванні діяльності. Розподіл абонентської плати між 
організаціями суспільного мовлення здійснюється в такі пропорції: 40% отриманої плати Фонд 
підтримки телерадіомовлення перераховує Угорському телебаченню, 28% - Угорському радіо, 
24% - „Дунай-ТБ”. Ще 6 % використовується на проведення тендерів з виробництва програм 
суспільного мовлення організаціями мовлення, у тому числі – комерційними. Стягнення 
абонентської плати покладається на органи державної податкової служби. У випадку несплати 
абонентської плати винні сплачують штраф у подвійному розмірі несплачених платежів, але не 
більше 30 розмірів місячної абонентської плати. База збору: від сплати абонентської плати 
звільняються: 1) другий та кожен наступний телевізійний приймач, який використовується 
власником та особами, які проживають з ним в одному приміщенні; 2) другий та кожен наступний 
телевізійний приймач, який використовується закладами охорони здоров’я, дитячими закладами та 
установами, підрозділами збройних сил, правоохоронними органами, санаторіями, дитячими 
садками, освітніми та культурними установами, студентськими хостелами, установами 
соціального захисту; 3) орендовані телевізійні приймачі; 4) телевізійні приймачі, отримані для 
тестування строком не більше 15 днів; 5) телевізійні приймачі, які використовуються операторами 
мовлення, Радою з питань нагляду за телекомунікаціями для цілей нагляду та контролю, 
телевізійні приймачі на транспортних засобах; 6) телевізійні приймачі, які знаходяться у 
користуванні іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території Угорщини строком не 
більше 30 днів; 7) телевізійні приймачі, які використовуються дипломатичними та консульськими 
установами, міжнародними організаціями, працівниками відповідних місій, які не є громадянами 
Угорщини, та членами їх сімей; 8) телевізійні приймачі, які використовуються виключно в якості 
моніторів в замкнутих системах мовлення (наприклад, монітори відео спостереження тощо). Від 
абонентської плати звільняються: 1) особи віком понад 70 років, які проживають самостійно; 2) 
чоловік та дружина, які юридично або фактично перебувають у шлюбних стосунках, проживають 
самостійно, за умови, що один з подружжя досяг віку 70 років, а інший – 60 років; 3) особи віком 
понад 60 років, які утримують близьких родичів та не мають пенсії або інших видів заробітку; 4) 
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непрацездатні колишні військовослужбовці та вдови військовослужбовців, які загинули під час 
ведення бойових дій; 5) інваліди першої та другої груп, інваліди зору та слуху. 

Бюджети компаній суспільного мовлення є складовою розділу Державного бюджету 
Угорщини, в якому визначаються видатки на утримання парламенту Угорщини. 

Внутрішній аудит діяльності компаній суспільного мовлення здійснюється аудиторами, 
які призначаються відповідними Радами керуючих строком на 4 роки. Зовнішній аудит діяльності 
компаній суспільного мовлення здійснюється Державним офісом аудиту. 

З метою фінансової підтримки суспільного мовлення, суспільних мовників, організацій 
некомерційного мовлення, виробництва та трансляції програм, зміст яких відповідає місії 
суспільного мовлення („програм суспільного мовлення”), збереження та розвитку культурного 
різноманіття Закон про телебачення і радіомовлення передбачає створення Фонду підтримки 
телерадіомовлення. Джерелами фінансування цього Фонду, згідно зі статтею 77 Закону про 
телебачення і радіомовлення є: 1) абонентська плата; 2) платежі, пов’язані з видачею ліцензій на 
право мовлення; 3) надходження у вигляді штрафів та інших стягнень, які накладаються 
компетентними органами у разі порушення ліцензійних умов та положень законодавства про 
телерадіомовлення; 4) кошти Державного бюджету; 5) безповоротна фінансова допомога фізичних 
та юридичних осіб. Управління діяльністю Фонду здійснює Рада Фонду, Фонд є юридичною 
особою і має окремий поточний рахунок в Державному казначействі Угорщини. Щорічний 
бюджет Фонду затверджується парламентом. Від 0.5% до 1% доходів Фонду має спрямовуватись 
на надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги кожній з організацій суспільного 
мовлення або некомерційного мовлення. Відповідна допомога може надаватись протягом 
визначеного періоду діяльності відповідної організації мовлення. Щонайменше 50% коштів, 
отриманих Фондом в якості ліцензійних платежів від організацій мовлення, мають 
спрямовуватись в якості поворотної або безповоротної фінансової допомоги для створення 
національних програм суспільного мовлення організаціями мовлення, у тому числі – 
національного кіно. При цьому організації суспільного мовлення в межах цієї частини 
фінансування можуть отримати не більше 2/3 загальної суми фінансування. Розподіл коштів 
Фонду здійснюється виключно на умовах публічного тендеру. Проведення тендеру покладається 
на Тендерну комісію, яка створюється Радою Фонду ad hoc з числа осіб з бездоганною репутацією, 
які не можуть бути державними службовцями, представниками організацій мовлення чи 
неприбуткових організацій, які представляють інтереси мовників. 

 
ХОРВАТІЯ 

 
Правова основа: Закон про Хорватське телерадіомовлення 2001 року з наступними 

змінами. 
Матеріально-фінансові аспекти діяльності Хорватського телерадіомовлення, яке 

структурно складається з двох підрозділів – Хорватського телебачення і Хорватського 
радіомовлення, визначаються статтями 38 – 45 Закону про Хорватське телерадіомовлення. Майно 
Хорватського телерадіомовлення (ХТР) складається з активів, переданих засновником компанії – 
Республікою Хорватія, майна, набутого за кошти від реалізації послуг та продуктів, а також 
іншого майна. Республіка Хорватія є власником 100% основних засобів ХТР. Джерелами 
фінансування діяльності ХТР є надходження від абонентської плати, надходження від 
виробництва та трансляції реклами, надходження від виробництва та трансляції програм, фільмів, 
надходження від виробництва інших програмних послуг (телетексту тощо), надходження від 
виробництва та реалізації аудіо - та відеозаписів, надходження від організації концертів та інших 
заходів, надходження від інших видів діяльності, визначених Статутом ХРТ. У випадку, якщо 
діяльність ХРТ є прибутковою, прибуток спрямовується виключно на розвиток ХРТ та здійснення 
діяльності, визначеної Статутом ХРТ. ХРТ відповідає за своїми майновими зобов’язаннями всім 
своїм майном. У разі, якщо діяльність ХРТ є збитковою, збитки покриваються за рахунок активів 
ХРТ, а у разі, якщо відповідних активів недостатньо, субсидіарну відповідальність за майновими 
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зобов’язаннями ХРТ несе Республіка Хорватія. ХРТ не може бути визнане банкрутом без згоди 
парламенту. ХРТ заборонено відчужувати будь-яке нерухоме майно, вартість якого перевищує 
визначену Статутом ХРТ межу, без згоди парламенту. 

Всі надходження від абонентської плати зараховуються безпосередньо на поточний 
рахунок ХРТ. Кожен власник телевізійного приймача (як фізична, так і юридична особа) 
зобов’язаний здійснити його реєстрацію протягом 30 днів після придбання. Розмір щомісячної 
абонентської плати складає 1.5% середньої місячної заробітної плати з одного приймача (станом 
на 2008 рік євро-еквівалент плати становив 100 євро). Порядок стягнення абонентської плати 
встановлюється безпосередньо ХРТ. Пільги зі стягнення абонентської плати встановлюються 
Урядом Республіки Хорватія. 

Згідно із статтею 19 Закону про Хорватське телерадіомовлення ХРТ зобов’язане щорічно 
подавати парламенту звіт про свою діяльність, у тому числі і про фінансові аспекти відповідної 
діяльності. Фінансовий план діяльності ХРТ (бюджет ХРТ), звіт про виконання цього плану, а 
також бізнес-плани окремих структурних підрозділів ХРТ затверджуються Радою керуючих ХРТ. 

 
ЧЕХІЯ 

 
Правова основа: 1) Закон про Чеське телебачення від 7 листопада 1991 року (Zákon České 

národní rady ze dne 7 listopadu 1991 o České televizi) з наступними змінами і доповненнями; 2) 
Закон про Чеське радіо № 484/2001 від 7 листопада 1991 року. Оскільки положення законів в 
частині фінансування діяльності Чеського телебачення і Чеського радіо досить подібні, ми 
розглянемо лише положення Закону про Чеське телебачення. 

Згідно із статтею 10 цього Закону джерелами фінансування Чеського телебачення є 
надходження від абонентської плати та доходи від господарської діяльності. Чеське телебачення 
може здійснювати будь-яку господарську діяльність, за умови, що вона відповідає його цілям і не 
перешкоджає виконанню місії суспільного мовлення, визначеної Законом. У той же час, всі 
надходження, отримані Чеським телебаченням, мають використовуватись виключно на цілі, 
визначені статтями 2 і 3 Закону про Чеське телебачення: надання об’єктивної, перевіреної та 
збалансованої інформації, посилення правової культури громадян Чехії, створення та 
розповсюдження програм, призначених для всіх верств суспільства, розвиток культурної 
ідентичності громадян Чехії, у тому числі національних та етнічних меншин, створення та 
трансляцію новинних програм, оглядів поточних подій, документальних, культурних, спортивних, 
дитячих та юнацьких програм, здійснення управління мультиплексом універсальних послуг (public 
service multiplex), створення мережі власних кореспондентів, підтримка національного 
кіновиробництва, здійснення мовлення принаймні на одному каналі протягом 24 годин на добу, 
надання послуг телетексту тощо. 

Розмір абонентської плати станом на 1січня 2008 року складав 1620 крон (57 євро). Плата 
з фізичних осіб стягується з кожного домогосподарства незалежно від кількості встановлених 
телевізійних та радіоприймачів. Плата з юридичних осіб та приватних підприємців (самозайнятих 
осіб) стягується за кожен встановлений телевізійний та радіоприймач. Загалом, абонентська плата 
складає близько 68% всіх надходжень Чеського телебачення. 

Доходи від реклами та спонсорства до 2008 року були основним джерелом фінансування 
суспільного телебачення і радіо після абонентської плати. Проте, з 2008 року розміщувати 
рекламу та здійснювати телеторгівлі на Чеському телебаченні заборонено. 

До фінансової звітності Чеського телебачення встановлено ті ж самі вимоги, що і до інших 
суб’єктів господарювання (Закон про звітність № 563/1991). В своїй організаційній структурі 
Чеське телебачення повинно проводити чітке розмежування між загальною господарською 
діяльністю та діяльністю, пов’язаною з виконанням завдань суспільного мовлення, визначених 
Законом про Чеське телебачення. У зв’язку з цим звітність повинна бути поділена на дві частини: 
1) доходи і видатки, пов’язані з виконанням завдань суспільного мовлення (визначених статтями 2 
і 3 Закону про Чеське телебачення); 2) доходи і видатки, пов’язані з провадженням господарської 
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діяльності; відповідні частини звітності мають бути чітко відмежовані одна від одної. Методологія 
проведення такого розмежування має визначатись внутрішніми правилами – Стандартами 
звітності Чеського телебачення, які мають відповідати вимогам Директиви Комісії 80/723/EC від 
25 червня 1980 року про прозорість фінансових відносин між державами-членами ЄС та 
публічними компаніями і фінансову прозорість індивідуального господарювання, з урахуванням 
доповнень, внесених Директивою 93/84/ЕС та Директивою 2000/52/EC. 

Бюджет Чеського телебачення, згідно із статтею 8 Закону про Чеське телебачення, 
затверджує Рада Чеського телебачення. Вона ж затверджує баланс, звіт про доходи та видатки, 
річний фінансовий звіт, перевірений незалежним аудитором, а також має право перевіряти 
ефективність використання коштів та майна Чеського телебачення, інформувати про результати 
відповідної перевірки Генерального директора Чеського телебачення. Аудит управління 
фінансами в межах Чеського телебачення покладається на Наглядову раду. 

 
ФІНЛЯНДІЯ 

 
Правова основа: Закон „Про Фінську корпорацію телерадіомовлення” (Yleisradio Oy) 1993 

року з наступними змінами, Закон „Про Державний фонд телебачення і радіо” 1998 року з 
наступними змінами 

В зазначених вище законах джерела фінансування Фінської корпорації телерадіомовлення 
(ФКТ) чітко не визначені. Із змісту Закону „Про Державний фонд телебачення і радіо” прямо 
випливає, що основним джерелом фінансування ФКТ є кошти Державного фонду телебачення і 
радіо. Закон „Про Фінську корпорацію телерадіомовлення” забороняє ФКТ отримувати доходи від 
розміщення реклами на каналах суспільного мовлення, в інших видах діяльності і джерелах 
фінансування ФКТ фактично прирівняна до звичайної комерційної компанії – на її діяльність 
поширюється дія всіх положень Закону про компанії, крім винятків, встановлених Законом „Про 
Фінську корпорацію телерадіомовлення”. 

Стаття 7 а Закону „Про Фінську корпорацію телерадіомовлення” зобов’язує ФКТ 
проводити чітке розмежування між доходами і видатками на здійснення суспільного мовлення 
(виробництво і трансляцію програм на каналах суспільного мовлення) та на створення програм, 
які призначені для розповсюдження іншим, ніж їх трансляція на каналах суспільного мовлення, 
шляхом. Зазначене стосується насамперед розмежування звітності, доходів і видатків на 
здійснення суспільного мовлення та на здійснення господарської діяльності – на продаж записів, 
прав на програми тощо. 

Діяльність позабюджетного Державного фонду телебачення і радіомовлення 
регламентується відповідним законом (див. вище). Управління Фондом покладається на Фінське 
агентство з питань регулювання комунікацій (FICORA). Діяльність Фонду є публічною, 
Міністерство з питань транспорту та комунікацій щорічно призначає двох аудиторів, які 
перевіряють управління, фінанси та звітність Фонду на предмет ефективності та (щодо фінансів та 
звітності) – законності. Діяльність Фонду фінансується за рахунок трьох джерел: абонентської 
плати, ліцензійних платежів та невикористаних коштів Фонду за попередні роки. Ці кошти 
витрачаються на дві основних цілі: фінансування ФКТ та розвиток телевізійного і радіомовлення, 
конкретний обсяг видатків на ці цілі щорічно визначається урядом Фінляндії. При цьому 
фінансування ФКТ з Фонду здійснюється відповідно до запланованих потреб корпорації та плану 
використання нею коштів. 

На відміну від багатьох країн Східної Європи, в Фінляндії абонентська плата стягується 
лише з телевізійних приймачів (в той час як у більшості країн Східної Європи абонентська плата 
стягується і за використання радіоприймачів). За загальним правилом абонентська плата 
нараховується на кожний телевізійний приймач. У тих випадках, коли телевізійні приймачі 
використовуються одним домогосподарством, плата стягується за користування одним 
приймачем, незалежно від кількості фактично використовуваних телевізорів. Для підприємців 
плата нараховується для кожного місця здійснення діяльності, де використовуються телевізійні 
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приймачі, незалежно від кількості встановлених у таких місцях телевізійних приймачів. Плата 
стягується за кожен місяць, починаючи з дня введення приймача в експлуатацію. З метою 
забезпечення контролю за повнотою і своєчасністю сплати абонентської плати, FICORA має право 
проводити перевірки використання приймачів, відповідна функція покладається на спеціальних 
інспекторів, які мають право одержувати від користувачів інформацію про кількість, розміщення 
приймачів, строки їх використання, у тому числі – вимагати надання підтверджуючих відповідні 
факти документів. За надання недостовірної інформації або відмову у її наданні, винні особи 
притягаються до адміністративної відповідальності. Аналогічні санкції застосовуються і до осіб, 
які використовують незареєстровані телевізійні приймачі, причому у цьому випадку сплата 
штрафу не звільняє від сплати абонентської плати у подвійному розмірі за кожен місяць 
незаконного використання приймача, але не більше, ніж за рік. У будь-якому випадку 
„ретроспективна” абонентська плата не може бути меншою ніж 60 євро. З метою забезпечення 
повноти обліку платників абонентської плати FICORA зобов’язана вести відповідний Реєстр 
платників абонентської плати. 
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Додаток № 2. Особливості формування керівних органів суспільного мовлення в окремих 

європейських країнах 
 

Країна 

 
Особливості формування керівних органів суспільного мовлення в 

окремих країнах ЄС 
 

Болгарія 

1) Органи управління: Генеральний директор, Рада 
2) Процедура формування: Рада Болгарського національного телебачення 
(Болгарського національного радіо) складається з 5 членів, які призначаються 
на посади Радою з питань ЗМІ за поданням Генерального директора 
Болгарського національного телебачення (Болгарського національного радіо) 
строком на 3 роки. Повноваження члена Ради можуть бути припинені 
достроково за поданням Генерального директора; рішення про дострокове 
припинення повноважень члена Ради приймає Радою з питань ЗМІ. Одна й та ж 
сама особа може обиратись на посаду члена Ради не більше двох разів. 
Генеральний директор призначається на посаду Радою з питань ЗМІ строком 
на 3 роки. Кандидат на посаду Генерального директора Болгарського 
національного радіо (Болгарського національного телебачення) повинен 
відповідати вимогам, які ставляться до кандидатів на посаду члена Ради 
БНТ/БНР і мати п’ятирічний досвід роботи у сферах відповідно радіомовлення 
або телебачення. Генеральний директор може бути звільнений з посади 
достроково з тих самих підстав, що і члени Ради з питань ЗМІ (неможливість 
виконання обов’язків протягом 6 місяців, порушення вимог щодо несумісності, 
засудження до відбування покарання у вигляді позбавлення волі, смерть, заява 
про відставку), а також у разі грубого порушення або сприяння грубим 
порушенням принципів діяльності ЗМІ, закріпленим у законодавстві Болгарії. 
 

Данія 

1) Органи управління: Рада, Генеральний директор 
2) Процедура формування: Рада Датського радіо складається з 10 членів, які 
призначаються на посади Міністром культури строком на 4 роки. Кандидатури 
трьох членів Ради (включно з Головою) визначаються безпосередньо Міністром 
культури, кандидатури ще 6 членів (включно із заступником Голови) – 
пропонуються парламентом Данії. Право висування однієї кандидатури на 
посаду члена Ради належить також трудовому колективу Датського радіо. 
Генеральний директор Датського радіо призначається на посаду Радою і 
здійснює свої повноваження у відповідності до умов укладеного з ним 
контракту. 
Рада суспільного телебачення (TV2/Danmark) складається з 9 членів, які 
призначаються на посади Міністром культури строком на 4 роки; 8 кандидатур 
до складу Ради визначає безпосередньо Міністр культури, 1 кандидатуру – 
трудовий колектив TV2/Danmark. Генеральний директор TV2/Danmark 
призначається на посаду Радою і здійснює свої повноваження у відповідності 
до умов укладеного з ним контракту. 
Вищим керівним органом організації регіонального суспільного мовлення є 
Рада Представників, яка складається з 5-7 членів, строк повноважень яких 
становить 4 роки. Одного кандидата на посаду члена Ради Представників і його 
заступника висуває трудовий колектив організації, решта кандидатур 
визначається самою Радою Представників. Головний директор організації 
суспільного регіонального мовлення призначається на посаду Радою 
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представників і здійснює свої повноваження у відповідності до умов 
укладеного з ним контракту. 
 

Естонія 

1) Органи управління: Рада з питань телерадіомовлення, Правління, Голова 
Ради з питань телерадіомовлення. 
2) Процедура формування: Рада з питань телерадіомовлення є вищим 
керівним та контрольним органом Естонського Радіо та Естонського 
телебачення, який складається з 9 членів, 5 з яких призначаються парламентом 
за поданням парламентського Комітету з питань культури з-поміж членів 
парламенту (з дотриманням принципу пропорційного представництва) на строк 
повноважень парламенту, 4 – з-поміж спеціалістів у сфері телебачення і 
радіомовлення строком на 5 років. Підставами дострокового припинення 
повноважень члена Ради є: звільнення з посади за власним бажанням, смерть; 
звільнення з посади рішенням парламенту за пропозицією парламентського 
Комітету з питань культури (у випадку порушення вимог щодо несумісності 
посади члена Ради з іншими видами діяльності, а також постійної неможливості 
виконання своїх обов’язків); набуття законної сили обвинувальним вироком 
суду, яким члена Ради засуджено за покарання за вчинення злочину; порушення 
вимог щодо несумісності посади з іншими видами діяльності; постійна 
неможливість виконання обов’язків. 
Голова та заступник Голови Ради з питань телерадіомовлення обираються на 
посади Радою (більшістю членів Ради) з числа членів Ради строком на 4 роки; 
їх повноваження можуть бути припинені достроково рішенням більшості членів 
Ради. До Голови Ради і його заступника ставляться ті ж самі вимоги щодо 
несумісності, що і до інших членів Ради. 
Правління Естонського телебачення (Естонського радіо) здійснює 
безпосереднє управління відповідно Естонським телебаченням та Естонським 
радіо. Склад Правління – 5 членів, які призначаються на посади Радою з питань 
телерадіомовлення. Строк повноважень члена Правління визначається 
контрактом. Підставами дострокового припинення повноважень членів 
Правління є: висловлення недовіри 2/3 голосів членів Ради з питань 
телерадіомовлення; виникнення підстав для дострокового припинення 
повноважень, визначених у трудових договорах з членами Правління; набуття 
законної сили обвинувальним вироком суду, яким члена Правління засуджено 
за вчинення злочину. 
 

Литва 

1) Органи управління: Рада, Адміністративна Комісія, Генеральний директор. 
2) Процедура формування: Склад Ради – 12 членів, які призначаються 
Президентом Литви (4 члени Ради), Сеймом (4 члени Ради, 2 з яких 
представляють парламентську опозицію), Литовською радою з питань науки (1 
член), Литовською радою з питань освіти (1 член), Литовською спілкою 
творчих працівників (1 член), Литовською конференцією релігійних об’єднань 
(1 член). Строк повноважень членів Ради – 6 років, член Ради може обіймати 
посаду не більше 2 строків підряд. Повноваження члена Ради можуть бути 
припинені достроково лише у 5 випадках: за власним бажанням, у разі неучасті 
в засіданнях Ради протягом 4 місяців без поважних причин, у разі набрання 
законної сили вироком суду, яким члену Ради призначено покарання за 
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вчинення злочину, у разі втрати членом Ради громадянства, а також у випадку 
порушення членом Ради вимог щодо несумісності посади в Раді з іншими 
видами діяльності. Склад Адміністративної комісії – 5 членів, які 
призначаються Радою строком на 4 роки, член Адміністративної комісії може 
обіймати свою посаду не більше 2 строків підряд. Підставами для дострокового 
припинення повноважень члена Адміністративної комісії є звільнення за 
власним бажанням, а також неучасть у засіданнях комісії протягом більш, ніж 4 
місяців. Претенденти на посади членів Комісії повинні бути фахівцями з 
фінансових або управлінських питань; обраним на посаду члену Комісії не 
може бути член Сейму або Уряду, державний службовець, особа, яка перебуває 
у трудових відносинах з телерадіоорганізаціями. Для організації своєї роботи 
Адміністративна комісія обирає зі свого складу Голову. Генеральний 
директор обирається на конкурсній основі Радою (щонайменше половиною 
голосів членів Ради), строк повноважень Генерального директора – 5 років. 
Підставами дострокового припинення повноважень Генерального директора є: 
звільнення за власним бажанням, а також неспроможність виконувати свої 
обов’язки, встановлена рішенням Ради, прийнятим 2/3 голосів членів Ради. У 
разі, якщо на момент призначення Генеральний директор є членом політичної 
партії, він повинен зупинити своє членство в партії на строк своїх повноважень. 
 

Латвія 

1) Органи управління: Рада організацій суспільного мовлення (наглядовий 
орган, спільний для всіх компаній суспільного мовлення), Рада, Генеральний 
директор 
2) Процедура формування: Генеральний директор призначається Радою 
організацій суспільного мовлення за результатами конкурсного відбору 
строком на 5 років, Генеральний директор не може обіймати посаду більше, ніж 
2 строки підряд. Склад Ради формується Радою організацій суспільного 
мовлення строком на 3 роки за поданням Генерального директора, який за 
посадою є Головою Ради. Повноваження Генерального директора можуть бути 
припинені достроково за його власним бажанням або у випадку порушення ним 
вимог щодо несумісності посади Генерального директора з іншими видами 
діяльності. 
Рада організацій суспільного мовлення є незалежним органом і має статус 
юридичної особи. Рада утворюється у складі 7 членів, які призначаються 
парламентом за пропозиціями: пленуму „Латвійського радіо” та „Латвійського 
телебачення” (2 особи, по 1 від кожного), спілок та асоціацій (2 особи), глави 
держави (1 особа), Кабінету Міністрів (1 особа) та 1/3 складу парламенту (1 
особа). Членами Ради можуть бути обрані громадяни Латвії, які постійно 
проживають на території Латвії, мають належну репутацію, вищу освіту та стаж 
роботи в медійній галузі (академічний, управлінський, професійний) не менше 
5 років. Строк повноважень члена Ради організацій суспільного мовлення – 5 
років, він може обіймати посаду не більше, ніж 2 строки підряд. Підставами 
дострокового припинення повноважень члена Ради організацій суспільного 
мовлення є відсутність на більш, ніж половині засідань Ради упродовж 3 
місяців, порушення вимог щодо несумісності, а також навмисне порушення 
вимог Закону „Про організації суспільного мовлення”. Голова Ради обирається 
безпосередньо Радою шляхом таємного голосування. 
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Польща 

1) Керівні органи: Президент Виконавчої ради, Виконавча рада, Наглядова 
рада, Програмна рада, в 12 регіональних філіях „Телебачення Польщі” – 
Директори відповідних філій та Програмні ради 
2) Процедура формування: Наглядова рада складається з 5-9 членів, які 
призначаються на посади Національною радою з питань телебачення і 
радіомовлення (за винятком одного члена, який призначається на посаду 
Міністром фінансів) строком на 3 роки. Виконавча рада складається з 1-5 
членів, які призначаються на посади Наглядовою радою (2/3 голосів за умови 
присутності на відповідному засіданні Наглядової ради не менше 3/4 членів) 
строком на 4 роки. Підставами дострокового припинення повноважень члена 
Виконавчої ради є відкликання його Наглядовою радою у разі вчинення ним 
серйозних порушень, про що приймається рішення 2/3 голосів членів 
Наглядової ради за умови присутності на засіданні Ради 3/4 її складу. 
Програмна рада складається з 15 членів, які призначаються на посади 
Національною радою з питань телебачення і радіомовлення за поданнями 
представлених у парламенті фракцій (10 членів Програмної ради) а також з 
числа осіб, які мають досвід роботи і практичні досягнення у галузі культури і 
мас-медіа (5 членів Програмної ради). Строк повноважень Програмної ради – 4 
роки. Директори регіональних філій „Телебачення Польщі” призначаються на 
посади Наглядовою радою за поданням Виконавчої ради. В регіонах Програмні 
ради 12 філій АТ „Телебачення Польщі” є консультативно-дорадчими органами 
при Директорах філій. На відміну від багатьох інших європейських країн, 
польське законодавство не містить положень, які б запобігали виникненню 
конфлікту інтересів між діяльністю на керівних посадах в суспільному 
телебаченні та радіомовленні та іншими видами діяльності. 
 

Румунія 

1) Керівні органи: Рада директорів (13 членів), Голова Ради директорів, 
Керуючий комітет (8 членів) 
2) Процедура формування: Члени Ради директорів призначаються на посади 
строком на 4 роки парламентом за поданнями парламентських фракцій згідно з 
принципом пропорційного представництва (8 членів), Президента Румунії (1 
член), уряду Румунії (1 член), трудового колективу Румунської корпорації 
телебачення (2 особи), фракцій національних меншин у парламенті (1 член). 
Голова Ради директорів призначається на посаду строком на 4 роки і 
звільняється з посади парламентом. Члени Керуючого комітету призначаються 
на посади і звільняються з посад Радою директорів шляхом консенсусу. 
Керуючий комітет очолює Директор, до його складу входить 7 членів – 
Директор служби новин, Директор програм, Директор служби виробництва 
програм, Директор з питань маркетингу, Технічний директор, Директор з 
питань IT. 
 

Словаччина 

1) Керівні органи: Рада, Наглядова Рада, Генеральний директор (аналогічну 
систему управління створено і на Словацькому радіо). 
2) Процедура формування: Рада складається з 15 членів, які обираються на 
посади та звільняються з посад парламентом строком на 6 років з ротацією на 
1/3 складу кожних два роки. Члени Ради не можуть обіймати посад в партіях, 
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отримувати від них фінансову винагороду, обіймати керівні посади в 
центральних органах виконавчої влади, бути членами парламенту або уряду, 
Ради з питань телебачення і радіомовлення, керівних органів Словацького 
радіо, суддями, прокурорами або мерами, мати будь-які правові або трудові 
зобов’язання перед Словацьким телебаченням (відповідні вимоги 
поширюються також на членів родин членів Ради). Питання про дострокове 
припинення повноважень членів Ради може бути ініційоване не менш, ніж 30 
членами парламенту, причому лише у таких випадках: у разі невиконання 
членом Ради своїх обов’язків упродовж 3 місяців підряд, набуття законної сили 
вироком суду, яким члена Ради засуджено за вчинення злочину, визнання члена 
Ради недієздатним, здійснення членом Ради діяльності, несумісної з посадою 
члена Ради, прийняття парламентом 2 рішень упродовж 6 місяців про визнання 
діяльності Ради незадовільною 
Генеральний директор обирається Радою шляхом таємного голосування, 
обраною вважається особа за яку проголосувало 2/3 членів Ради; строк 
повноважень Генерального директора – 5 років. Закон „Про Словацьке 
телебачення” визначає перелік підстав для звільнення Генерального директора: 
набуття законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, втрата 
дієздатності, здійснення діяльності, несумісної з обійманням посади 
Генерального директора (конфлікт інтересів), неспроможність виконувати свої 
обов’язки протягом 3 місяців підряд або прийняття Радою рішення про те, що 
Словацьке телебачення не виконує своїх завдань та обов’язків (2 рази протягом 
6 місяців) Склад Наглядової Ради – 3 члени, що призначаються на посади 
відповідно президентом, парламентом і урядом строком на 3 роки. 
 

Словенія 

1) Керівні органи: Програмна рада, Наглядова рада, Генеральний директор. 
2) Процедура формування: Програмна рада складається з 29 членів, з яких 1 
обирається угорською національною меншиною, 1 – італійською національною 
меншиною, 1 – призначається на посаду Словенською академією науки і 
мистецтв, 2 – призначаються Президентом Словенії за поданням 
зареєстрованих релігійних організацій (сербської православної церкви та римо-
католицької церкви), 3 – обираються трудовим колективом Словенського радіо 
та телебачення і представляють службу новин, службу культурних і мистецьких 
програм, технічний департамент, 5 – обирається парламентом за пропозиціями 
політичних партій з урахуванням квоти представництва відповідних партій в 
парламенті, 16 – обираються парламентом за пропозиціями об’єднань громадян. 
Строк повноважень Програмної ради – 4 роки. Голова та заступник Голови 
Програмної ради обираються Програмною радою, обраним вважається 
кандидат, який отримав на свою підтримку більшість голосів членів 
Програмної ради. Члени Програмної ради не можуть мати будь-яких договірних 
зобов’язань перед Телерадіокомпанією Словенії. Підставами дострокового 
припинення повноважень члена Програмної ради є заява про відставку або 
порушення вимог щодо несумісності. 
Наглядова рада складається з 11 членів, 5 з яких обираються парламентом за 
поданнями політичних партій з урахуванням квот представництва відповідних 
партій в парламенті, 4 – призначаються урядом, 2 – обираються трудовим 
колективом Словенського радіо та телебачення. Строк повноважень членів 
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Наглядової ради – 4 роки. Члени Наглядовою ради повинні мати вищу освіту та 
трудовий стаж не менше 5 років. Голова Наглядової ради та заступник Голови 
Наглядової ради обираються членами Наглядової ради. 
Генеральний директор призначається Програмною радою строком на 4 роки 
за результатами конкурсного відбору. Генеральний директор призначає 
Директора Словенського радіо та Директора Словенського телебачення на 
основі конкурсного відбору та за погодженням з Програмною радою. 
 

Угорщина 

1) Керівні органи: Рада керуючих, Президія ради, Голова Ради, Наглядова рада 
2) Процедура формування: Ради керуючих складаються з членів, які 
призначаються парламентом (щонайменше 8 осіб) та які делегуються 
визначеними Законом „Про телебачення і радіомовлення” організаціями. 
Парламент призначає до складу Ради щонайменше 8 осіб, половина яких 
представляє парламентську більшість, а інша половина – парламентську 
опозицію, причому кожна з представлених в парламенті політичних партій 
повинна мати в Раді принаймні одного представника. Призначені парламентом 
члени Ради складають Президію Ради, строк повноважень якої – 4 роки. У разі 
зміни фракційного складу парламентської більшості або опозиції проводяться 
відповідні зміни у складі Президії. Голова Ради призначається парламентом з 
числа членів Ради за пропозицією парламентської більшості, в той час як його 
заступник призначається з числа членів Ради за поданням парламентської 
опозиції. Підставою дострокового припинення повноважень члена Ради є 
порушення ним вимог щодо несумісності посади з іншими видами діяльності, 
рішення про дострокове припинення повноважень приймається організацією, 
яка делегувала представника до складу Ради, а щодо членів, призначених 
парламентом – 2/3 голосів членів парламенту. Контроль за діяльністю Ради 
здійснює Наглядова рада, яка складається з Голови Наглядової ради та 2 
членів Наглядової ради, які призначаються парламентом за поданнями фракцій 
опозиції (висуває кандидатуру Голови та одного члена Наглядової ради) та 
парламентської більшості (висуває кандидатуру другого члена Наглядової 
ради). 
До складу Ради керуючих Угорської фундації суспільного радіомовлення 
входять представники 21 організації: До Ради керуючих Угорської фундації 
суспільного телебачення входять представники 23 організацій. Строк 
повноважень делегованих представників – 1 рік. 
 

Фінляндія 

1) Керівні органи: Адміністративна Рада, Рада директорів (Правління) та 
Генеральний директор 
2) Процедура формування: Склад Адміністративно Ради – 21 член. Члени 
Адміністративної Ради обираються на посади парламентом на строк його 
повноважень. До складу Ради входять також 2 представники трудового 
колективу Фінської корпорації телерадіомовлення, які мають права 
спостерігачів на засіданнях Адміністративної Ради. Члени Ради обирають зі 
свого складу Голову Адміністративної Ради та його заступника. Рада 
директорів складається з 5 -8 членів, які не можуть бути членами 
Адміністративної Ради та обіймати керівні посади в Фінській корпорації 
телерадіомовлення. Члени Ради директорів повинні представляти інтереси двох 
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найбільших мовних груп Фінляндії – шведів та фінів. Генеральний директор 
призначається на посаду Радою директорів і здійснює свої повноваження на 
контрактній основі. 
 

Франція 

1) Керівні органи: Адміністративна рада 
2) Процедура формування: Склад Адміністративної ради – 14 членів, які 
призначаються на посади строком на 5 років. 2 члени Адміністративної Ради 
призначають відповідно Національна асамблея та Сенат, 5 – Уряд (члени 
Адміністративної Ради, призначені на посади Урядом, з числа державних 
службовців), 5 – Вища рада з питань телерадіомовлення (з яких один має 
представляти неурядові організації, один – Французькі заморські території та 
департаменти, один – кіноіндустрію), 2 – трудовий колектив організації 
суспільного мовлення 
 

Чехія 

1) Керівні органи: Рада Чеського телебачення (Рада Чеського радіо), 
Генеральний директор, Наглядова Рада 
2) Процедура формування: Рада складається з 15 членів, які призначаються на 
посади та звільняються з посад Палатою депутатів за поданням Голови Палати 
депутатів. Обраною на посаду члена Ради може бути особа, яка є громадянином 
Чехії, постійно проживає на території Чехії та не засуджувалась за вчинення 
злочину. Строк повноважень Ради – 6 років, її склад оновлюється на третину 
через кожні 2 роки. Підставами дострокового припинення повноважень члена 
Ради є: заява про відставку, смерть, відкликання з посади нижньою палатою 
парламенту у випадках порушення вимог щодо несумісності, вчинення дій, які 
дозволяють поставити під сумнів рівень його незалежності та неупередженості, 
відсутності на засіданнях Ради упродовж 3 місяців. Повноваження Ради можуть 
бути припинені достроково у разі невиконання нею своїх обов’язків та якщо 
Рада двічі не змогла затвердити Щорічний звіт про діяльність Чеського 
телебачення (радіо) або Щорічний фінансовий звіт Чеського телебачення 
(радіо). 
Генеральний директор обирається на посаду Радою строком на 6 років з-
поміж осіб, які відповідають вимогам, які ставляться до кандидатів у члени 
Ради. До Генерального директора ставляться ті ж самі вимоги щодо 
несумісності посади з іншими видами діяльності, що і до членів Ради. 
Підставами дострокового припинення повноважень Генерального директора є: 
подання Раді заяви про відставку, втрата/обмеження дієздатності, смерть, 
набрання законної сили вироком суду, яким Генерального директора засуджено 
за вчинення умисного злочину або необережного злочину у сфері, пов’язаній з 
телерадіомовленням, відкликання з посади Радою у випадках невиконання 
Чеським телебаченням завдань, покладених на нього законодавством, або 
визначених внутрішніми актами Чеського телебачення, невиконання 
Генеральним директором своїх обов’язків (за умови, що упродовж останніх 12 
місяців Рада своїм рішенням констатувала факт невиконання Генеральним 
директором своїх обов’язків), порушення вимог щодо несумісності, 
невиконання своїх функцій упродовж 6 місяців. 
Наглядова Рада є консультативним органом Ради з питань фінансової 
діяльності Чеського телебачення (Чеського радіо). Склад Наглядової Ради – 5 
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членів, які обираються на посади Радою строком на 4 роки з правом повторного 
переобрання, але не більше 3 разів. До членів Наглядової Ради ставляться ті ж 
самі вимоги, що і до членів Ради. 
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Додаток № 3. Вимоги щодо несумісності посад в керівних органах суспільного мовлення з 

іншими видами діяльності згідно із законодавством окремих європейських країн 
 

Болгарія 

Членом Ради може бути громадянин Болгарії, що постійно проживає на 
території Болгарії, має вищу освіту та досвід роботи у сфері діяльності 
телерадіоорганізацій, культури, журналістики, права, телекомунікацій, 
економіки. Членом Ради не може бути призначена особа, яка відбувала 
покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочину, є приватним 
підприємцем, співвласником або членом керівного органу комерційної компанії, 
перебувала на службі в органах безпеки Болгарії або співпрацювала з органами 
безпеки Болгарії. 

Данія 

Членами керівних органів суспільного мовлення не можуть бути члени 
парламенту. Членами Ради Представників організації регіонального мовлення не 
можуть бути члени парламенту та члени представницьких органів місцевого і 
регіонального самоврядування. 

Естонія 

Кандидатом на посаду члена Правління може бути громадянин Естонії, який 
досяг 21 року і не є обмеженим у дієздатності. Член Правління не може 
перебувати у договірних відносинах з будь-якою приватною 
телерадіоорганізацією; бути партнером, акціонером або членом керівних органів 
приватних телерадіоорганізацій; членом уряду та членом Ради з питань 
телерадіомовлення. 

Латвія 

Генеральний директор не може бути депутатом Сейму, членом Кабінету 
Міністрів, а також займатись політичною діяльністю. У разі, якщо на момент 
призначення Генеральний директор є членом політичної партії, він повинен 
припинити членство в партії після призначення на посаду. На посаду 
Генерального директора не може бути обрано особу, яка має судимість за 
вчинення умисного злочину, якщо таку судимість не знято у встановленому 
законом порядку. Генеральний директор також не обіймати оплачувані посади 
або займатись іншою оплачуваною діяльністю, крім творчої, наукової або 
викладацької, володіти частками у статутному капіталі телерадіоорганізацій. 
Аналогічні зазначеним вимоги ставляться також до членів Ради організацій 
суспільного мовлення. 

Литва 

Претенденти на посади членів Адміністративної Комісії повинні бути 
фахівцями з фінансових або управлінських питань; обраним на посаду члену 
Комісії не може бути член Сейму або Уряду, державний службовець, особа, яка 
перебуває у трудових відносинах з телерадіоорганізаціями. 

Польща 

На відміну від багатьох інших європейських країн, польське законодавство не 
містить положень, які б запобігали виникненню конфлікту інтересів між 
діяльністю на керівних посадах в суспільному телебаченні та радіомовленні та 
іншими видами діяльності. 

Румунія Кандидати на посади членів Ради не повинні бути співвласниками компаній, з 
якими Румунська корпорація телебачення зв’язана договірними зобов’язаннями. 

Словаччина 

Члени Ради не можуть обіймати посад в партіях, отримувати від них фінансову 
винагороду, обіймати керівні посади в центральних органах виконавчої влади, 
бути членами парламенту або уряду, Ради з питань телебачення і радіомовлення, 
керівних органів Словацького радіо, суддями, прокурорами або мерами, мати 
будь-які правові або трудові зобов’язання перед Словацьким телебаченням 
(відповідні вимоги поширюються також на членів родин членів Ради). 

Словенія Члени Програмної ради не можуть мати будь-яких договірних зобов’язань перед 
Телерадіокомпанією Словенії. Членами Програмної ради не можуть бути особи, 
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які упродовж останніх 5 років були членами керівних органів політичних 
партій, членами Європейського парламенту або службовцями інших органів 
Євросоюзу, обирались до парламенту Словенії, главою держави, суддями, 
членами уряду, мерами міст, призначались на керівні посади в органи 
виконавчої влади, обіймали керівні посади в ЗМІ, є співвласниками ЗМІ або 
працювали в Телерадіокомпанії Словенії (останнє обмеження не поширюється 
на осіб, які обираються трудовим колективом Телерадіокомпанії Словенії). 
Також не може бути обраною на посаду члена Програмної ради особа, яка є 
членом Ради з питань телебачення і радіомовлення, службовцем Агентства з 
питань пошти та телекомунікацій, членом керівного органу компанії, яка уклала 
комерційні договори з Телерадіокомпанією Словенії, або родичем особи, яка 
посідає керівну посаду в Телерадіокомпанії Словенії. 

Угорщина 

Членом Ради не може бути Президент Угорщини, члени Уряду, державні 
секретарі, мери міст, голови та депутати органів регіонального самоврядування, 
члени парламенту, державні службовці, посадові особи центральних або 
регіональних органів партій, голови, члени керівних органів мовників, видавців 
і розповсюджувачів преси, а також особи, які перебувають у трудових стосунках 
із видавцями, розповсюджувачами преси, мовниками, прямі або непрямі 
співвласники мовників, видавництв або підприємств розповсюдження 
друкованих ЗМІ. Члени Ради не можуть мати трудових або контрактних 
зобов’язань перед організаціями мовлення, підприємствами розповсюдження, а 
також видавництвами, які видають щодення або щотижневі друковані ЗМІ, а 
також прямо чи опосередковано володіти частками в статутних фондах 
організацій мовлення, підприємств, що розповсюджують або видають ЗМІ. 
Близькі родичі членів Президії не можуть обіймати керівних посад в Угорській 
фундації суспільного телебачення та в Угорській фундації суспільного 
радіомовлення. Крім того, після складання повноважень члени Ради протягом 
одного року не можуть мати будь-яких трудових або контрактних зобов’язань 
перед суспільним мовленням (щодо членів Президії відповідне обмеження діє 
протягом 2 років). 

Чехія 

Член Ради не може бути Президентом Чехії, депутатом або сенатором, членом 
Уряду, суддею, прокурором, членом Рахункової палати, членом Правління 
Національного банку Чехії, перебувати на публічній службі, членом 
Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, членом Ради Чеського 
радіо (для членів Ради Чеського телебачення), Чеського Агентства новин, 
членом наглядових рад суспільного мовлення, членом керівного органу 
політичної партії або громадської організації. Член Ради також не може 
здійснювати будь-яку комерційну діяльність у сфері медіа, представляти 
комерційні або інші інтереси, якщо це може підірвати довіру у його 
незалежність. Член Ради також не може бути пов’язаний родинними або іншими 
близькими стосунками з особами, які обіймають оплачувані посади на Чеському 
телебаченні, або отримують кошти від Чеського телебачення (крім виплати 
винагороди за використання об’єктів авторського та суміжних прав), або 
здійснюють комерційну діяльність в медійній сфері, або представляють 
комерційні інтереси, що можуть поставити під сумнів неупередженість та 
незалежність члена Ради. 

 
Додаток № 4. Представництво інтересів різних соціальних груп в керівних органах 

управління суспільним мовленням 
 



 

_____________________________________________________________________________ 
© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2008  
 

80

 
Країни ЄС 

 
Механізми забезпечення представництва 

 

Великобританія 

Рада керуючих BBC складається з 12 керуючих, 3 з яких представляють 
Шотландію, Уельс та Північну Ірландію і за посадою є головами Національних 
рад з питань телебачення і радіомовлення відповідно в Шотландії, Уельсі та 
Північній Ірландії. 

Латвія 

Рада організацій суспільного мовлення (вищий орган управління суспільного 
телебачення і радіо Латвія) утворюється у складі 7 членів, які призначаються 
парламентом за пропозиціями: пленуму „Латвійського радіо” та „Латвійського 
телебачення” (2 особи, по 1 від кожного), спілок та асоціацій (2 особи), глави 
держави (1 особа), Кабінету Міністрів (1 особа) та 1/3 складу парламенту (1 
особа). 

Литва 

Рада Національної телекомпанії Литви складається з 12 членів, які 
призначаються Президентом Литви (4 члени Ради), Сеймом (4 члени Ради, 2 з 
яких представляють парламентську опозицію), Литовською радою з питань 
науки (1 член), Литовською радою з питань освіти (1 член), Литовською 
спілкою творчих працівників (1 член), Литовською конференцією релігійних 
об’єднань (1 член). 

Німеччина 

Ради з питань телебачення/рідіомовлення (Наглядова Рада – в ZDF) формують 
програмну політику суспільного мовлення і складаються з осіб, які 
представляють інтереси різних зацікавлених груп – релігійних організацій, 
об’єднань роботодавців та профспілок, спортивних асоціацій, організацій 
спортсменів, жінок, ветеранів та діаспори. Найбільший склад Ради – в компанії 
ZDF – 77 членів. Загалом, лише третина складу відповідних рад представляють 
інтереси уряду, місцевого самоврядування та партій, в той час як близько 25% 
складу рад – представники неурядових організацій, 9% - представлять 
католицьку, протестантську церкви та інші релігійні організації, 25% - 
профспілки, галузеві асоціації та асоціації роботодавців, 6% - наукові та освітні 
установи, 5% - організації, що опікуються питаннями культури. 

Польща 

Програмна рада Польського телебачення складається з 15 членів, які 
призначаються на посади Національною радою з питань телебачення і 
радіомовлення за поданнями представлених у парламенті фракцій (10 членів 
Програмної ради) а також з числа осіб, які мають досвід роботи і практичні 
досягнення у галузі культури і мас-медіа (5 членів Програмної ради). 

Румунія 

Члени Ради директорів призначаються на посади строком на 4 роки 
парламентом за поданнями парламентських фракцій згідно з принципом 
пропорційного представництва (8 членів), Президента Румунії (1 член), уряду 
Румунії (1 член), трудового колективу Румунської корпорації телебачення (2 
особи), фракцій національних меншин у парламенті (1 член). 

Словенія 

Програмна рада складається з 29 членів, з яких 1 обирається угорською 
національною меншиною, 1 – італійською національною меншиною, 1 – 
призначається на посаду Словенською академією науки і мистецтв, 2 – 
призначаються Президентом Словенії за поданням зареєстрованих релігійних 
організацій (сербської православної церкви та римо-католицької церкви), 3 – 
обираються трудовим колективом Словенського радіо та телебачення і 
представляють службу новин, службу культурних і мистецьких програм, 
технічний департамент, 5 – обирається парламентом за пропозиціями 
політичних партій з урахуванням квоти представництва відповідних партій в 
парламенті, 16 – обираються парламентом за пропозиціями громадських 
організацій, освітніх і наукових закладів, профспілок (Університет Любляни, 
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Університет Марибора, Асоціація виробників фільмів, Асоціація музикантів, 
Асоціація композиторів, Федерація журналістів, Рада Організації інвалідів, 
Національний олімпійський комітет, Асоціація роботодавців, Союз 
кооперативів, Асоціація фермерів тощо), причому всі вони повинні 
представляти різні адміністративно-територіальні одиниці. 

Угорщина 

Ради керуючих складаються з членів, які призначаються парламентом 
(щонайменше 8 осіб) та які делегуються визначеними Законом „Про 
телебачення і радіомовлення” організаціями. Так, до складу Ради керуючих 
Угорської фундації суспільного радіомовлення входять представники 21 
організації: органів місцевого самоврядування національних меншин (1 особа), 
католицької, лютеранської, реформістської, єврейської церкви (1 особа), інших 
релігійних об’єднань (1 особа), правозахисних організацій (1 особа), 
національних професійних асоціацій у сфері культури, мистецтва, літератури 
тощо (4 особи), національних спілок у сфері науки та освіти (2 особи), 
національних профспілок (1 особа), національних спілок підприємців та 
роботодавців (1 особа), національних спілок журналістів (1 особа), 
національних об’єднань із захисту довкілля (1 особа), національних жіночих (1 
особа), молодіжних (1 особа), спортивних (1 особа) організацій; національних 
організацій захисту інвалідів (1 особа), пенсіонерів (1 особа), органів місцевого 
самоврядування (1 особа), організацій діаспори (1 особа). До Ради керуючих 
Угорської фундації суспільного телебачення входять представники 23 
організацій: органів самоврядування нацменшин (1 особа), католицької, 
лютеранської, реформістської, іудейської церкви (1 особа) та інших релігійних 
організацій (1 особа), правозахисних організацій (1 особа), національних 
професійних асоціацій у сфері культури, мистецтва, літератури, хореографії 
тощо (3 особи), національних спілок у сфері науки та освіти (2 особи), 
національних спілок журналістів (1 особа), національних асоціацій із захисту 
довкілля (1 особа), жіночих (1 особа), молодіжних (1 особа), спортивних (1 
особа) організацій, національних спілок інвалідів (1 особа), діаспори в країнах-
сусідах (7 осіб), Всесвітньої федерації угорців (1 особа). 

Франція 

Вищими органами управління організаціями суспільного мовлення є відповідні 
адміністративні ради, які формуються в ідентичному порядку. Адміністративна 
Рада Французького Телебачення складається з 14 членів. 2 члени 
Адміністративної Ради призначають відповідно Національна асамблея та 
Сенат, 5 – Уряд (члени Адміністративної Ради, призначені на посади Урядом, з 
числа державних службовців), 5 – Вища рада з питань телерадіомовлення (з 
яких один має представляти неурядові організації, один – Французькі заморські 
території та департаменти, один – кіноіндустрію), 2 – трудовий колектив 
організації суспільного мовлення 
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Додаток № 5. Концептуальні рекомендації щодо створення суспільного телебачення і 

радіомовлення в Україні 
 

Серед стратегічних цілей держави в інформаційній сфері, визначених на засіданні РНБО 21 
березня 2008 року, вагоме місце займають такі: 

- створення суспільного мовлення як невід’ємної складової існування громадянського 
суспільства; 

- недопущення концентрації та монополізму національних суб’єктів інформаційного 
простору; 

- реалізація програми роздержавлення засобів масової інформації; 
- сприяння впровадженню у діяльність засобів масової інформації принципів системи 

саморегуляції та прозорої редакційної політики. 
Міжнародний досвід свідчить, що суспільні аудіовізуальні засоби масової інформації є 

державними за формою власності і громадськими та суспільними – за принципами 
функціонування, організації і формою контролю. 

Проблема 
Хоча в Законі України „Про телебачення і радіомовлення” зазначено, що структуру 

національного телебачення і радіомовлення складають державні та комунальні, недержавні, 
громадські телерадіоорганізації, а також система суспільного телебачення і радіомовлення, до 
цього часу такі форми як громадські і суспільні медіа-структури, де власність не є приватною 
(особиста, акціонерна тощо), а загальногромадською (державною), започатковані ще не були. 

Перешкоджало розбудові суспільного мовлення те, що в Україні не створені усі передумови 
для функціонування громадянського суспільства, ознакою якого є наявність численного заможного 
середнього класу, представникам якого притаманно брати активну участь в громадському житті 
країни та перейматися суспільно-політичними проблемами. Отже було відсутнє соціальне 
замовлення на створення проекту Суспільного мовлення. 

Слід зазначити, що навіть у розвинутих громадянських суспільствах існують певні 
проблеми у діяльності громадських телерадіоорганізацій. Вони у першу чергу пов’язані із 
неготовністю значного прошарку населення, особливо у країнах Східної Європи, особисто 
сплачувати за послуги суспільних телерадіоорганізацій. 

Ця проблема притаманна й Україні. На сьогодні проект суспільного мовлення значно 
більше близький певним групам політичної еліти України, ніж широким верствам населення. 

Таким чином, в суспільстві немає згоди у головному: хто має платити за послуги 
суспільного мовлення – держава чи громадяни. Фінансовий бік проблеми залишається 
відкритим. За логікою фінансування незалежних від держави суспільних каналів мало б 
здійснюватися за рахунок громадян, тобто за рахунок конкретної абонентної плати. Але подібна 
форма оплати притаманна лише для економічно розвинутих країн з високим рівнем довіри 
громадян до національного суспільного телерадіомовлення (наприклад, британці цілком 
справедливо пишаються своїм медіа-гігантом Бі-Бі-Сі, який має суспільний статус). 

У перехідному стані, в якому перебуває Україна, більш реальним вбачається фінансування 
суспільного телебачення і радіомовлення за рахунок державного бюджету, принаймні, на 
початковому етапі розвитку із поступовим переходом на загальносвітові принципи. 

Українським суспільним каналам знадобиться чимало зусиль, аби підвищити рівень довіри 
громадян до себе. В іншому випадку від населення не можна буде очікувати позитивного 
ставлення до фінансування суспільного мовлення за рахунок абонентної плати. 
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Крім того, враховуючи фактичний розподіл радіочастотного ресурсу на користь приватних 
каналів, який було здійснено упродовж 1995 – 2007 років конституційним державним органом 
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, слід вирішити питання 
надання необхідних частотних присвоєнь суспільним каналам, питома вага яких, за світовою 
практикою, мала б складати не менше 35 – 40 відсотків від загального обсягу присутніх в ефірі 
мовних компаній. 

Висновок І: в Україні у найближчі два – три роки слід вжити кардинальних заходів для 
гармонізації фінансових та ідейних підвалин розбудови суспільного телерадіомовлення, 
забезпечення його радіочастотним ресурсом та каналами мовлення. 

Організації суспільного мовлення відрізняються від мовлення із суто комерційних або 
політичних мотивів своєю специфічною особливістю – більшим ступенем незалежності від 
політичної та економічної влади. 

На сьогодні державні мовники Національна телекомпанія України, Національна 
радіокомпанія України та всі обласні і регіональні державні телерадіокомпанії, як у кадровому 
відношенні (система призначення керівників), так і фінансовому (бюджетне фінансування) 
залежать від держави. Крім того, ці суб’єкти, оскільки вони здійснюють рекламну діяльність, до 
певної міри залежать і від рекламодавців. Вказані чинники обмежують можливості цих суб’єктів 
ринку телерадіоінформаційних послуг щодо цілком об’єктивного інформування населення про 
діяльність органів влади, її окремих представників, товаровиробників та їх товари. 

Висновок ІІ: проблемою на шляху створення суспільного мовлення в Україні на базі 
державних аудіовізуальних засобів масової інформації є невідповідність між існуючої практикою 
їх функціонування, управління, фінансування та метою і принципами суспільного мовлення. 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

Основним фактором, який ускладнює поступ нашої країни до демократичного 
інформаційного суспільства, слід визнати те, що домінування приватного над публічним 
(державним) в телерадіоінформаційному просторі України почасти набуває загрозливого 
характеру. Значна частина комерційних ЗМІ не стільки віддзеркалює громадську думку, скільки 
відіграє роль рупору тих груп і осіб, які володіють приватними каналами, особливо під час 
виборчих кампаній. Упродовж останніх років набула розвитку тенденція монополізації 
телерадіоінформаційного ринку кількома впливовими олігархічними групами. 

Стримує ефективне використання потенціалу державного сегмента галузі телебачення і 
радіомовлення також і застаріла матеріально-технічна база, розміщена на будівельних об’єктах, 
зведених ще за часів Радянського Союзу. Зберігати значну їх частину у працездатному стані стає 
дедалі витратнішим. Зокрема, Національна телекомпанія України має утримувати енергоємний 
багатоповерховий апаратно-студійний комплекс, запроектований і в основному збудований ще у 
80-ті роки минулого століття. На сьогодні деякі конструктивні, технологічні та інженерні рішення, 
які закладалися в проект, певною мірою не відповідають нинішнім концептуальним засадам 
розвитку аудіовізуальних засобів масової інформації. Водночас апаратно-студійний комплекс 
Національної телекомпанії України є і залишиться надалі об’єктом державного стратегічного 
значення. 

До гальмівних факторів слід віднести і відсутність у Національної телекомпанії України 
повного ефірного часу на каналі УТ-1, обмеженість коштів на розповсюдження радіопрограм 
Національної радіокомпанії України, недорозвиненість місцевих мереж мовлення майже у 
половини державних обласних і регіональних телерадіокомпаній. Державні мовники не мають 
можливості доносити інформацію до населення своїх регіонів загальнонаціональними каналами, 
створеними суспільством за державні кошти, отже, нагально необхідним є вирішити проблему 
збереження і модернізації загальнонаціональних мереж УТ-1, УР-1, УР-2, УР-3 та розвитку 
місцевих мереж в інтересах суспільного мовлення. 
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Неповна реалізація упродовж 1996-2007 років програми технічного розвитку галузі, у 
наслідок обмеженого бюджетного фінансування і не забезпечення її радіочастотним ресурсом та 
каналами мовлення, також не сприяло створенню передумов для розбудови системи суспільного 
телебачення і радіомовлення та громадських телерадіоорганізацій. 

Зволікання із проведенням заходів з модернізації і розвитку загальнонаціональних та 
місцевих мереж ускладнює реалізацію державної інформаційної політики, обмежує можливості 
щодо розвитку суспільних форм мовлення та забезпечення конституційних прав громадян на 
одержання соціально значущої інформації. 

Реалізація напрямів вирішення проблеми має сприяти тому, щоб Суспільне телебачення і 
Суспільне радіомовлення стали плюралістичними, різноманітними за змістом і тематикою, 
художньо досконалими за формою, пізнавально вагомими каналами, які вселяє дух патріотизму та 
підносять національну ідею; командами однодумців, колективами професіоналів, здатними до 
неординарного творчого мислення, які можуть знайти оригінальні підходи у вирішенні проблем; 
органічним сплавом культури управління, культури виробництва та культури спілкування, які 
вирізнять їх з поміж інших і зроблять взірцями для національного культурного, духовного і 
економічного розвитку. 

У сфері економічного розвитку Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають на 
початковому етапі спиратися на державу, яка забезпечить надання первинних коштів для 
адекватного розвитку каналу. Державні кошти перш за все мають спрямовуватися на розвиток 
матеріальних, а головне, нематеріальних активів каналів – системи сучасного управління та 
оригінальних авторських продуктів і програм, за рахунок яких має здійснюватися поступовий 
перехід каналів в режим неприбуткового ринкового функціонування після введення механізму 
абонентської плати, як це здійснюється у розвинутих громадянських суспільствах (із паралельним 
посиленням участі каналів у державних цільових програмах). Економічний розвиток каналів має 
здіснюватися в напрямах зміцнення ринкових позицій каналів та залучення коштів цільових 
аудиторій для виробництва програм, виводу продуктів і послуг каналу на національні та 
міжнародні ринки. 

Рекламної діяльності у традиційних форматах Суспільне телебачення і суспільне 
радіомовлення не мають вести ні за яких обставин. Залучення коштів для виробництва програм 
має здійснюватися на основі іміджевих та інформаційних продуктів і спеціальних форматів 
надання інформації про благодійників (спонсорів, меценатів тощо). Суспільні канали мають 
постійно здійснювати свою презентацію в цільових аудиторіях меценатів, благодійників та 
спонсорів. 

Окрім безпосередньої телерадіотрансляційної діяльності Суспільне телебачення і 
Суспільне радіомовлення мають надавати інформацію про свої можливості на інших 
телерадіоканалах шляхом розміщення власних програм на інших телерадіоканалах із розміщенням 
логотипу на екрані під час демонстрації програм та надання інформації про канал та контактної 
інформації у титрах на початку та наприкінці програм. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення не повинні прагнути до надмірної 
капіталізації матеріальних ресурсів. Необхідні матеріальні ресурси мають залучатися на умовах 
стратегічного партнерства з іншими установами і організаціями. Основний капітал Суспільне 
телебачення і Суспільне радіомовлення формується перш за все за рахунок інтелектуальної 
власності. 

Зароблені Суспільним телебаченням і Суспільним радіомовленням кошти мають 
спрямовуватися на зміцнення їхніх позицій в аудиторіях меценатів, благодійників та спонсорів, на 
залучення коштів цільових аудиторій програм каналів та на придбання відеопродукції з 
ексклюзивними правами на її показ. 

Для успішного ведення господарської діяльності та оптимального використання коштів в 
орбіті Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають бути створені благодійні фонди 
підтримки і розвитку Суспільного телебачення і Суспільного радіомовлення, структура яких 
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відповідатиме структурі творчих об‘єднань каналів і забезпечуватиме залучення коштів під 
виконання кожної з творчо-виробничих програм. 

З огляду на необхідність забезпечення ефективності управління і високої якості програм у 
штаті каналу працюють керівники телерадіоканалу та його структурних підрозділів, координатори 
творчих об‘єднань та працівники, відповідальні за залучення позабюджетних коштів для 
виробництва програм та працівники каналу, функціональні обов‘язки яких передбачають 
систематичну діяльність, спрямовану на задоволення поточних потреб телерадіовиробництва. 

На каналах Суспільного телебачення і Суспільного радіомовлення має діяти система 
внутрішньої та зовнішньої комунікації, основана на останніх досягненнях інформаційних 
технологій. Телеканал має власний ВЕБ-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність 
каналу. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають орієнтуватися на використання 
глибоко інтегрованої цифрової техніки останнього покоління і проводячи чітку амортизаційну 
політику, робити все можливе для недопущення технічного і технологічного відставання. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають бути оснащеними матеріально-
технічними засобами виробництва для ведення програм прямого ефіру, для трансляції з студії та 
для виробництва відеопродукції на цифрових носіях інформації. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають забезпечити високу якість 
програмного наповнення шляхом введення внутрішньої системи незалежного оцінювання програм 
каналу спеціально утвореною Експертною радою. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають забезпечити зміцнення свого 
оточення за рахунок розвитку стратегічного партнерства. 

Для виконання завдань свого розвитку Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення 
мають широко співпрацює з іншими телерадіоканалами, міжнародними громадськими та 
благодійними організаціями. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення мають вести свою діяльність у 
наступних напрямках: інформаційні передачі, суспільно-політичні програми, програми 
міжнародного блоку, музичні, літературні програми, програми про театральне та образотворче 
мистецтво, кіномистецтво, краєзнавство, архітектуру, фізичну культуру, науково-популярні, 
духовні та дитячі програми, художні серіали та фільми. 

Порівняльний аналіз можливих варіантів 
розв’язання проблеми 
Європейський досвід розвитку телерадіоінформаційної сфери значною мірою співпадає з 

національним. Розвитком суспільних телеканалів таких, як ЦДФ, „Дойче Веле” (Німеччина), 
„Франс 2”, „Франс 3” (Франція), інших європейських каналів, які контролюються громадськістю, 
опікується суспільство шляхом бюджетного фінансування та громадяни країни шляхом сплати 
щомісячних абонентських внесків. На відміну від українських реалій, виробничо-технічний та 
фінансовий потенціал неприватних засобів масової інформації в Західній Європі, а відповідно і їх 
авторитет у суспільстві є вищим, ніж у приватних телерадіокорпорацій. 

Сьогодні в Україні пропонується різні варіанти реалізації ідеї створення суспільного 
мовлення. 

Варіант І. Надання усім державним каналам статусу суспільних та громадських 
організацій. 

Можливим наслідком цього стане те, що держава зовсім позбавиться відповідальності за 
стан неприватного сегмента телерадіомовлення і втратить у перехідний період навіть той 
незначний інформаційний ресурс, який у неї є сьогодні. 

Висновок: реформовані таким чином компанії, враховуючи їх незадовільний кількісний, 
фінансовий і технічний стан, не зможуть конкурувати із значно потужнішим приватним сектором. 
В Україні загальний кількісний потенціал усіх неприватних (у нашому випадку державних) 
телерадіоорганізацій по відношенню до приватних телерадіоорганізацій складає не більше, ніж 
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10% до 90%, у той час, як за світовою практикою це співвідношення сягає 40% до 60% з 
відповідним розподілом послуг рекламного ринку, основного джерела фінансового забезпечення 
суспільних форм мовлення. 

Варіант ІІ. Оскільки державні телерадіокомпанії є державоутворюючим фактором в 
інформаційній сфері, вони мають залишатися у державній власності. Поряд з цим Верховною 
Радою України мають бути прийняті відповідні нормативно-правові акти щодо створення в 
Україні Суспільного телебачення і Суспільного радіомовлення. 

Під час формування майбутньої моделі суспільних і громадських аудіовізуальних засобів 
масової інформації України слід враховувати основоположні принципи, закладені до законів 
України „Про внесення змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та „Про 
систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”, які є базовими для регулювання 
відносин у телерадіоінформаційній сфері. 

Суспільне телебачення і Суспільне радіомовлення створюється на базі Національної 
телекомпанії України та Національної радіокомпанії України шляхом виділення із них окремих 
творчих і технічних підрозділів з наступним перетворенням останніх у нові структури „Суспільне 
телебачення” і „Суспільне радіомовлення”. Зважуючи на необхідність створення в Україні 
Суспільного телебачення і Суспільного радіомовлення, вбачається доцільним виділити частину 
кадрових та технічних ресурсів Національної телекомпанії України для створення системи 
Суспільного телебачення. 

Радійну складову системи Суспільного мовлення доцільно виокремити з Національної 
радіокомпанії України також шляхом передачі частини матеріально-технічної бази і персоналу із 
цієї радіоорганізації. Фінансування створення Суспільного радіомовлення також на початковому 
етапі доцільно здійснювати із Державного бюджету за окремою бюджетною програмою. 

Таким чином з’являється можливість вирішити і давно назрілу проблему соціального 
захисту людей при скороченні кількості працюючих в Національній телекомпанії України і 
Національної радіокомпанії України. 

Цей захід вимагає обов’язкового правового врегулювання, особливо у питаннях 
соціального захисту працівників галузі, передачі майна новоствореним структурам тощо. Ця 
система має утримуватися на початковому етапі тільки за рахунок державного бюджету, а у 
подальшому державного бюджету, абонентної плати, продажу власної продукції стороннім 
організаціям та добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб. Є принциповим те, що 
вона має бути відділена як від влади, так і від бізнесу, і жодним чином не залежати від них. 

Ще один напрям розвитку неприбуткових електронних засобів масової інформації 
створення громадських телерадіоорганізацій. Одним із можливих варіантів таких організацій може 
бути створення Каналу територіальних громад. Його на початковому етапі організовують 
шляхом створення спеціалізованих підрозділів в обласних державних телерадіоорганізаціях, які у 
наступному виділяються в самостійні громадські телерадіоорганізації із позабюджетними 
джерелами фінансування. При цьому обласні і регіональні державні телерадіокомпанії зберігають 
свій статус. Метою створення каналу є висвітлення життя регіонів, джерелами фінансування – 
внески учасників проекту, поміркована рекламна діяльність, спонсорство тощо. Цей канал в 
остаточному своєму вигляді нагадуватиме німецький канал АРД. 

Світова практика також свідчить про життєвість та ефективність саме такого підходу до 
створення систем громадського телерадіомовлення. Зокрема, у Німеччині, Польщі, інших країнах 
поруч із потужним Суспільним каналом загальнонаціонального рівня діють некомерційні компанії 
регіонів, об’єднані в єдиний канал спільною програмною концепцією та організаційною 
структурою. 

Запропоновані моделі будуть життєздатними за однієї умови. Вони мають успішно 
конкурувати як з приватними вітчизняними, так і, враховуючи наші зобов’язання перед світовою 
спільнотою щодо реалізації ідеї телебачення без кордонів, потужними міжнародними медіа-
структурами. При цьому вони мають виконувати (і це головне) надзвичайно важливу соціальну 
функцію: виробляти програми для дітей, людей похилого віку, інвалідів тощо. Отже, перспективи 



 

_____________________________________________________________________________ 
© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2008  
 

87

неприбуткових медіа пов’язані у першу чергу з організацією первісних інвестицій в їх розвиток з 
боку держави. Це підвищить технічний і творчий потенціал нині державних, а згодом громадських 
і суспільних телерадіоорганізацій. Частина інвестиційних проектів уже здійснюється. 

Реалізація наведених заходів сприятиме інтеграції України до Європейського Союзу. Із 
набуттям творчої і технічної потужності новостворених суспільних і громадських 
телерадіоорганізацій, а також із впровадженням в Україні цифрових систем розповсюдження теле- 
і радіосигналів ці структури отримують можливість поширювати свої програми виокремленими 
каналами мовлення. 

Обґрунтування оптимального варіанту, визначення організаційно-правової форми 
каналів суспільного мовлення 

Оптимальним вбачається впровадження варіанту ІІ. Це сприятиме гармонізації відносин у 
телерадіоінформаційній сфері і закладе прагматичні підвалини для розбудови суспільного 
мовлення. 

Крім того, у перспективі цей варіант має забезпечити: 

- впровадження у стислий термін сучасної цифрової техніки в державних 
телерадіоорганізаціях; 

- створення сучасної інфраструктури сервісу та обслуговування технологічної бази не 
тільки державних телерадіокомпаній, але й інших суб’єктів телерадіоінформаційної діяльності; 

- зростання кількості робочих місць для професіоналів вищої кваліфікації; 

- покращення іміджу телерадіоорганізацій державної форми власності, збільшення 
надходжень від власної діяльності. 

Нині державний сегмент телерадіоінформаційної сфери, який утворюють із 30 
телерадіоорганізацій, становить не більше 2,5% від загальної кількості телерадіоорганізацій, 
котрих в Україні налічується понад 1200. 

Першим важливим моментом є те, що державні телерадіоорганізації працюють у форматі 
так званого публічного мовлення, метою якого не є отримання прибутку, тобто у своїй діяльності 
вони зорієнтовані на виконання державного замовлення, яке можна розглядати як замовлення 
суспільства. Це замовлення передбачає забезпечення населення офіційною інформацією про 
діяльність органів державної влади в Україні, а також інформацією про події в державі та за її 
межами, конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина; стан довкілля та 
здійснення медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм; освітньою, науково-
популярною, культурно-мистецькою, фізкультурно-спортивною, іншою соціальною інформацією. 
Державні телерадіоорганізації виробляють інформацію, яка сприяє формуванню позитивного 
іміджу України у світі. Жодна з приватних телерадіоорганізацій не виробляє такого великого 
обсягу соціально значущого програмного продукту. 

Насамперед необхідно визначитися із організаційно-правовою формою, в якій має 
функціонувати суспільне мовлення. З огляду на чинне цивільне законодавство в Україні та ідеї, 
висловлені під час квітневих парламентських слухань „Перспективи створення громадського 
мовлення в Україні” у 2005 році, найбільш адекватною меті та принципам існування суспільного 
мовлення вбачається така організаційно-правова форма, як „установа”, яка передбачає надання 
державним телерадіоорганізаціям статусу суб’єктів неприбуткового господарювання, що 
здійснюють самостійну систематичну господарську діяльність, спрямовану на досягнення 
економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

Установа – це організація, створена однією або кількома особами, які не беруть участі в 
управлінні нею. Інакше кажучи, це специфічний вид юридичних осіб приватного права, який є не 
об’єднанням засновників для забезпечення власних інтересів, а лише об’єднанням їх майна в 
інтересах інших осіб – дистинаторів. 
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Таким чином, установа як форма організації суспільного мовника задовольняє головну 
вимогу: мінімізувати повноваження засновника та звести їх до виділення майна для досягнення 
поставленої мети. 

Найбільш прийнятним державним органом влади, якому можна надати повноваження щодо 
організаційного забезпечення створення Суспільного мовлення, є Держкомтелерадіо. 

Для формування системних підвалин створення Суспільного мовлення визначаються 
послідовні кроки щодо розв’язання проблеми. 

На Держкомтелерадіо доцільно покласти функції: 
- спеціалізованого координаційно-консультаційного центру для здійснення координації дій 

державних органів, телерадіоорганізацій та громадських організацій, спрямованих на створення 
Суспільного мовлення, методологічного забезпечення і координації соціологічних досліджень, 
розвитку національного законодавства та юридичного супроводу; 

- проведення інвентаризації стану телерадіоорганізацій, що підлягають реформуванню, 
визначення реальної вартості матеріальних та нематеріальних активів телерадіоорганізацій; 

- визначення поточних завдань еволюції розвитку телерадіоорганізацій, що підлягають 
реформуванню, у напрямі зміцнення економічних основ та матеріально-технічної бази; 

- формування громадських наглядових рад та партнерської мережі з провідних фахівців 
галузі, громадських організацій та представників влади при телерадіоорганізаціях, що підлягають 
реформуванню. 

Система органів управління і контролю суспільного мовлення повинна бути відкритою 
та прозорою. До її структури належать наглядові, керівні та ревізійні органи. 

Керівні органи (Дирекція) у складі професійних профільних менеджерів здійснюють 
поточну діяльність і контролюються Наглядовою радою, до якої входять представники політичних 
партій, громадських і професійних організацій та науковці. Члени Наглядової ради призначають та 
звільняють керівника, періодично приймають звіт від нього, працюючи на громадських засадах. За 
світовою практикою їм можуть відшкодовуватися лише прямі витрати, пов’язані із виконанням 
обов’язків членів Наглядової ради (відрядження тощо). Ревізійні органи (Адміністративна рада) 
призначають та звільняють членів Дирекції, затверджують бюджет, зміни до бюджету, приймають 
звіти Дирекції, здійснюють моніторинг дотримання програмної політики, розглядають скарги і 
звернення. 

Наглядова рада утворюється з 15-20 осіб, Адміністративна – з 16-17, Дирекція – з 7-10. 
Визначення джерел фінансування є принциповим питанням, оскільки вони мають 

гарантувати якість виконання суспільним мовленням своєї місії.  Ідеальною є модель 
запровадження для населення абонентної плати за користування приймачами. Ця модель 
передбачає прямі відносини між мовною організацією і громадянами. Однак ця модель у „чистому 
вигляді” діє лише у двох компаніях світу – ВВС (Велика Британія) та NHK (Японія). 

Переважна більшість мовних компаній громадського типу використовують гібридні моделі 
фінансування, які складаються з абонплати, добровільних пожертвувань фізичних та юридичних 
осіб, доходів, отриманих від поміркованої рекламної діяльності, та бюджетних коштів. В Україні 
доцільно будувати фінансову базу суспільного мовлення, користуючись саме такою моделлю. 

Очікувані результати 
Наслідком від запропонованих дій має стати започаткування в Україні незалежного 

суспільного мовлення, що сприятиме демократизації суспільства, розширенню конституційних 
прав громадян на вільне одержання об’єктивної інформації про події в Україні та світі. 

Здійснення заходів щодо створення системи Суспільного мовлення, розробленої на базі цієї 
концепції, сприятиме створенню умов для виводу сегмента телерадіоінформаційної сфери України 
державної форми власності на якісно новий рівень, що відповідає європейським стандартам. 

Соціальні передумови 
Загальновідомо, що значна кількість громадян в багатьох країнах світу не бажає платити 

абонплату за суспільні канали. За даними міжнародних експертів в Польщі лише 30 відсотків 
споживачів сплачують абонвнески, в Угорщині через негативне ставлення громадян до абонплати, 
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починаючи з 2002 року суспільне телебачення повністю утримується за рахунок державного 
бюджету. Почасти через призначення нових членів наглядових рад політична влада країн 
намагається здійснювати прихований тиск на суспільні засоби масової інформації. 

Соціологічні опитування засвідчують, що в Україні не існує повної готовності громадян до 
підтримки якісно нового виду мовлення. 

Так, саму ідею створення в Україні громадського телебачення, за результатами 
всеукраїнського опитування населення, представленого „Демократичним колом” 5 березня 2005 
р., підтримують 67% опитаних (репрезентативна вибірка – 1000 респондентів віком від 18 років, 
статистична похибка – з вірогідністю 0,95 не перевищує 4%). Але, з іншого боку, 41% українців 
заявили, що таке телебачення має повністю фінансуватися державою, а 40% громадян кажуть, що 
не готові платити за нього навіть 1 гривню на місяць. Тобто люди хочуть бачити якісний 
інформаційний продукт, але бажають отримати його так би мовити „в подарунок” від держави. 

 
Одним із можливих рішень питання вбачається введення абонентної плати за суспільні 

програми до спеціального рахунку в межах соціально прийнятної суми у розмірі 1,5-2,0 грн. на 
місяць з кожної родини. 

Така модель фінансування потребує впровадження системи обліку і контролю за 
надходженням абонплати. 

В Україні налічується близько 13 мільйонів сімей. Отже, в ідеальному варіанті, виходячи із 
припущення, що кожна родина акуратно і у повному обсязі буде розраховуватися за ці програми, 
загальні річні надходження з абонплати мають складати 234 – 312 млн. грн. 

Слід враховувати те, що на практиці сума несплат може складати від 15 до 25 відсотків 
очікуваного загального обсягу коштів, а в окремих депресивних регіонах вона може становити і 
понад 50 відсотків. Отже, найбільш ймовірна очікувана сума, яку можна залучити від абонентів у 
перші роки після введення абонплати, становитиме від 150 до 170 млн. грн. на рік. Певні 
відрахування (до 5-7 відсотків) слід передбачити на покриття додаткових витрат обслуговуючим 
фінансовим установам та моніторинговим службам (здійснення контролю за фактичним 
отриманням громадянами послуг суспільного телебачення і радіомовлення). Отже, остаточна сума, 
яка безпосередньо має надійти суспільним мовникам складатиме від 140 до 155 млн. грн. Частина 
цих коштів в обсязі 60 -70 млн.грн. має бути перерахована підприємствам зв’язку, які 
розповсюджують теле- і радіопрограми (Концерн РРТ та ВАТ „Укртелеком”). Отже, найбільш 
ймовірна сума коштів, що їх безпосередньо отримають суспільні мовники, навряд чи перевищить 
80 – 85 млн.грн., що не відповідає задоволенню навіть мінімальних потреб такого мовника як 
Національна телекомпанія України. 

Наведені розрахунки свідчать, що покриття видатків системи суспільного мовлення за 
рахунок лише абонентної плати у найближчій перспективі не забезпечить діяльність цієї системи 
на конкурентоспроможному рівні. Отже, є нагально необхідним залучення інших джерел 
фінансування, а саме: з державного бюджету, реклами та інших не заборонених законодавством 
джерел. Змішана модель фінансування з обов’язковою часткою видатків, передбачених державним 
бюджетом, є більш прийнятною і з точки зору соціальної справедливості, оскільки у формуванні 
державного бюджету беруть участь не тільки громадяни, але і господарюючі суб’єкти, які також є 
складовими нашого суспільства, отже, мають нести на собі частину витрат на утримання системи 
суспільного телебачення і радіомовлення. 
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Додаток № 6. 

 
КОНЦЕПЦІЯ  

проекту Закону України 
"Про суспільне телебачення і радіомовлення України" 

 
Загальна частина 

 
Концепцію проекту Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" 

(далі – Концепція) розроблено відповідно до пункту 2 параграфа 88 глави 6 розділу 8 Регламенту 
Кабінету Міністрів України та з урахуванням доручення Першого віце-прем’єр-міністра України 
від 12.01.2008 р. № 17925/4/1-07. 

Серед стратегічних цілей держави в інформаційній сфері, визначених завданнями Уряду, 
зокрема Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив”, є створення 
суспільного телерадіомовлення як невід’ємної складової існування громадянського суспільства. 

Концепція спрямована на законодавче забезпечення якісного суспільного 
телерадіомовлення і вільний обіг інформації в інтересах суспільства та є базовим документом для 
підготовки проекту Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", яким 
передбачено визначити правові, організаційні, технологічні та фінансові засади створення і 
функціонування суспільного телерадіомовлення. 

Концепція передбачає, що громадські та суспільні аудіовізуальні засоби масової інформації 
є державними за формою власності і громадськими та суспільними – за принципами 
функціонування, організації і формою контролю. 

Основними цілями Концепції є: 
а) надання населенню високоякісної продукції телерадіомовлення; 
б) забезпечення і гарантування незалежності суспільного телерадіомовлення від 

політичного і економічного втручання за умови його підзвітності населенню; 
в) забезпечення стабільного фінансування суспільного телерадіомовлення. 
Хоча в Законі України „Про телебачення і радіомовлення” зазначено, що структуру 

національного телебачення і радіомовлення складають державні та комунальні, недержавні, 
громадські телерадіоорганізації, а також система суспільного телебачення і радіомовлення, до 
цього часу такі форми як громадські і суспільні медіа-структури, де власність не є приватною, а 
загальногромадською (державною), започатковані ще не були. 

Перешкодою законодавчого закріплення розбудови суспільного мовлення є те, що в Україні 
не завершено формування інших передумов для функціонування громадянського суспільства, 
зокрема його законодавчого забезпечення. 

Головними проблемами започаткування суспільного телебачення і радіомовлення є 
відсутність узгодженої політичної волі керівництва держави, закріпленої на законодавчому рівні, а 
також вирішення питання механізму фінансування суспільного телерадіомовлення. Слід зазначити, 
що навіть у розвинутих громадянських суспільствах існують істотні проблеми у діяльності 
громадських телерадіоорганізацій, пов’язані із неготовністю значного прошарку населення, 
особисто сплачувати за утримання суспільних телерадіоорганізацій. 

Існуюча редакція Закону України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення 
України” не є адекватною сучасним умовам розвитку суспільства і розвитку інформаційної сфери 
та не дозволяє реально розбудовувати суспільне телерадіомовлення. 

Таким чином, на сьогодні на законодавчому рівні є потреба чітко визначити пріоритети, 
принципи і напрями реалізації проекту створення і функціонування суспільного телебачення і 
радіомовлення, що може істотно вплинути на рівень національної інформаційної безпеки, 
ефективність діяльності інститутів громадянського суспільства. 
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Необхідно визначити на законодавчому рівні функції органів державної влади та 
наглядових інституцій у процесі створення і функціонування суспільного телебачення і 
радіомовлення, його структуру, механізм фінансування, вимоги до змістовного наповнення та 
обмеження у функціональній діяльності з точки зору загальносуспільних інтересів. 

Мета і завдання 
Метою цієї Концепції є визначення шляхів законодавчого врегулювання питання створення 

і функціонування суспільного телебачення і радіомовлення. 
Завданнями Концепції є: 
- формулювання правових засад створення і функціонування суспільного телебачення і 

радіомовлення, які мають бути передбачені в проекті Закону України "Про суспільне телебачення 
і радіомовлення України"; 

- формулювання організаційних засад створення суспільного телебачення і радіомовлення, 
визначення його господарсько-правової форми; 

- опрацювання механізму фінансування суспільного телебачення і радіомовлення. 
Шляхи розв'язання проблеми 

У проекті Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" (далі - 
Закон) необхідно передбачити: 

визначення основних принципів діяльності та фінансового забезпечення суспільного 
телебачення і радіомовлення, створюваного перетворенням Національної телекомпанії України та 
Національної радіокомпанії України, та виходячи з необхідності законодавчого закріплення його 
інституційної автономії та самоврядування; 

створення нормативно-правового та організаційного забезпечення суспільного телебачення 
і радіомовлення як суспільно важливого інституту, що здійснює свою діяльність в інтересах 
усього населення, є йому підзвітним та не орієнтується на одержання прибутку; 

визначення організаційної структури суспільного телерадіомовлення України у складі 
Національного суспільного телебачення та Національного суспільного радіо; 

передбачення порядку обрання та повноваження громадської наглядової ради, інших 
керівних органів суспільного телебачення і радіомовлення виходячи з вимог щодо несумісності 
посад в його керівних органах з іншими видами діяльності; 

формування прозорого і зрозумілого механізму управління та контролю діяльності 
суспільного телерадіомовлення України, який зокрема, враховуючи досвід інших країн, 
передбачає діяльність наглядових, керівних та ревізійних органів. Керівні органи (Дирекція у 
складі Генерального директора та його заступників) у складі професійних профільних менеджерів 
здійснюють поточну діяльність і контролюються громадською наглядовою радою, до якої за 
рішенням Верховної Ради України входять представники політичних партій, представлених у 
парламенті і каденція яких співпадає з каденцією парламенту відповідного скликання, а також 
громадських організацій. Члени Наглядової ради призначають та звільняють керівника і 
погоджують призначення і звільнення його заступників, періодично приймають звіт від нього, 
здійснюють моніторинг дотримання та розглядають скарги і звернення щодо програмної політики, 
працюючи на громадських засадах. Їм можуть відшкодовуватися лише прямі витрати, пов’язані із 
виконанням обов’язків членів громадської наглядової ради (відрядження тощо). Ревізійний орган 
(Адміністративна рада), працюючи на громадських засадах у складі представників Міністерства 
фінансів, контролюючих органів та громадських організацій погоджують проект бюджету 
(кошторису) і зміни до нього, перевіряють його виконання, приймають звіти Дирекції про 
фінансово-господарську діяльність. Наглядова рада утворюється з 15-20 осіб, Адміністративна – з 
10-15. 

передбачення механізму фінансування, зокрема створення системи фінансування, яка 
забезпечуватиме суспільне мовлення достатніми засобами, необхідними для виконання 
покладених на нього завдань, шляхом прямого бюджетного фінансування Національного 
суспільного телебачення та Національного суспільного радіо із наданням їм постійного статусу 
головних розпорядників коштів державного бюджету; 
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визначення статусу майна суспільного телерадіомовлення і режим його використання як 
державного майна; 

програмна та редакційна політика суспільного телерадіомовлення, що визначається 
громадською наглядовою радою та редакційним статутом виходячи з загальносуспільних 
інтересів; 

особливості діяльності суспільного телерадіомовлення у передвиборний період; 
визначення функцій органів державної влади у процесі створення і функціонування 

суспільного телебачення і радіомовлення, зокрема покладення на Держкомтелерадіо як спеціально 
уповноважений центральний органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 
політики в інформаційній та видавничій сферах функцій координації створення суспільного 
телерадіомовлення та його правового супроводу. 

За своєю структурою законопроект має складатись з таких основних розділів: 
1) порядок створення суспільного телебачення і радіомовлення та основні принципи їх 

діяльності; 
2) структура суспільного телебачення і радіомовлення, керівні органи, порядок їх 

призначення, повноваження і організація діяльності; 
3) послуги суспільного телерадіомовлення, програмна та редакційна політика суспільного 

телерадіомовлення; 
4) порядок фінансування суспільного телерадіомовлення; 
5) звітність суспільного телерадіомовлення; 
6) особливості функціонування суспільного телерадіомовлення (діяльність у виборчий 

період, архів суспільного телерадіомовлення, пріоритет суспільного телерадіомовлення при 
впровадженні цифрового телерадіомовлення); 

7) заключні положення. 
Очікувані результати 

Закон дозволить створити незалежне суспільне телерадіомовлення, що сприятиме 
демократизації суспільства, забезпеченню конституційних прав громадян на вільне одержання 
об’єктивної інформації про події в Україні та світі суспільного значення. Прийняття і реалізація 
закону, розробленого на базі цієї Концепції, створить умови для виводу сегмента 
телерадіоінформаційної сфери України на якісно новий рівень, що відповідає європейським 
стандартам. 
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