
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

10.03.2016 м. Київ № 65 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
04 квітня 2016 р. за № 500/28630 

Про затвердження Порядку формування Зведеного 
переліку об'єктів реформування 

Відповідно до статті 6 Закону України "Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації" та Положення про 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок формування Зведеного переліку об'єктів реформування 
(далі - Порядок), що додається. 

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції 
(Радзієвський І. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О. А.) забезпечувати 
складення, ведення та оновлення Зведеного переліку об'єктів реформування 
відповідно до затвердженого цим наказом Порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

 

Голова Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України О. І. Наливайко 

 
 

  



 

 

ПОРЯДОК 
формування Зведеного переліку об'єктів реформування 

1. Цей Порядок визначає механізм формування Зведеного переліку об'єктів 
реформування. 

2. Складення, ведення та оновлення Зведеного переліку об'єктів реформування 
здійснює Держкомтелерадіо. 

3. Засновники (співзасновники) друкованих засобів масової інформації та редакцій 
після прийняття рішення про реформування та про спосіб реформування подають 
до Держкомтелерадіо копію цього рішення та інформацію, визначену частиною 
другою статті 6 Закону України "Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації", за формою, наведеною у додатку до 
цього Порядку. 

Заповнена форма надсилається Держкомтелерадіо у паперовому вигляді поштою 
та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel на електронну адресу: 
zmi@comin.gov.ua. 

У разі виникнення змін у складі поданої інформації, засновники (співзасновники) 
друкованих засобів масової інформації та редакцій подають до Держкомтелерадіо 
у тижневий строк з дня, коли такі зміни відбулись, в порядку, встановленому 
абзацами першим та другим цього пункту, відповідну інформацію для оновлення 
Зведеного переліку об'єктів реформування. 

4. Особи, які надали інформацію до Зведеного переліку об'єктів реформування, 
персонально відповідають за її достовірність. 

  

Начальник управління 
видавничої справи і преси О. А. Кононенко 

 
 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
телебачення і радіомовлення 
України 
10 березня 2016 року № 65 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
04 квітня 2016 р. за № 500/28630 



 

 

ФОРМА, 
що заповнюється засновниками (співзасновниками) друкованих 

засобів масової інформації та редакцій 

1. Інформація щодо 
засновника 
(співзасновників) 
друкованого засобу 
масової інформації та 
редакції 
(найменування, код 
ЄДРПОУ) 

  

2. Інформація щодо 
приміщення, в якому 
розташована редакція 
(місцезнаходження, 
площа) 

  

3. Перелік майна, що 
перебуває на балансі 
редакції (станом на 01 
січня 2016 року) 

  

4. Джерела 
фінансування редакцій 
(державний, місцевий 
бюджети) 

  

5. Рішення засновника 
(співзасновників) 
стосовно способу 
реформування 
друкованих засобів 
масової інформації та 
редакцій (дата, номер 
рішення, спосіб 
реформування) 

  

 
 

Додаток 
до Порядку формування Зведеного 
переліку об'єктів реформування 
(пункт 3) 


