ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМІНІСТРАЦІЇ

Про заходи щ одо інформаційної
безпеки в області

В інформаційному просторі Херсонської області внаслідок втрати одного
з п ’яти найбільш их радіотелевізійних передавальних центрів України,
розташ ованого
в м. Красноперекопську,
на територіях
Чаплинського,
Каланчацького, Новотроїцького, Генічеського та Скадовського районів, які є
прикордонними з Автономною Республікою Крим, транслюються заборонені
для показу російські канали, спрямовані на інформаційну агресію проти
України. Проблема ускладнюється тим, що в зазначених районах немає
телерадіомовлення українських засобів масової інформації через відсутність в
області відповідної телекомунікаційної інфраструктури, яка б забезпечувала
покриття сигналом території цих районів.
На сьогодні в регіоні, відповідно до рішення робочої групи з питань
розвитку телерадіомовлення у південних районах Херсонської області та на
тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь, спільно з
ТОВ «Телемережі України» реалізовуються два проекти, спрямовані на
поліпшення телекомунікаційної інфраструктури та усунення «білих плям» в
інформаційному просторі, а саме:
- спорудження 150-метрової комунікаційної вежі в с.Чонгар Генічеського
району для здійснення радіотрансляції українського мовника на вказані райони,
встановлення 4 передавачів, потужністю від 1 до 5 кВт, з яких буде
здійснюватися радіотрансляція українських мовників на територію АРК та
в межах Херсонської області (в радіусі 40 км);
- відновлення українського радіомовлення із вже існуючих веж. Так,
Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення
оголош ено конкурси на отримання ліцензії на мовлення з використанням
вільних радіочастот у Херсонській області, а саме на 5 частот: по 2 у
м.Генічеську та с.Василівна Каховського району, 1 —в смт Новотроїцьке.
Крім того, потребує розширення в регіоні мережа цифрового мовлення.
Н а сьогодні орієнтовний обсяг покриття цифровим сигналом складає 75%
території області.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
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1. Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики
обласної державної адміністрації:
1.1. Здійснювати координацію роботи стосовно подальшого відновлення
українського телерадіомовлення на території області, реагування на факти
поруш ення чинного законодавства в інформаційному просторі.
1.2. До 01 липня 2016 року підготувати проект змін до програми розвитку
інформаційного простору Херсонської області на 2015 - 2016 роки.
2. Зобов’язати
районні
державні
адміністрації,
рекомендувати
міськвиконкомам міст обласного значення забезпечити:
- поширення
друкованих
видань
серед
військових
частин,
що
дислокуються на відповідній території. Про виконання завдання інформувати
Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної
державної адміністрації щомісяця до 25 числа протягом 2016 року;
- оперативне інформування спільно з правоохоронними органами
Д епартаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної
державної адміністрації, представника Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення в Херсонській області про факти порушення
місцевими провайдерами програмної послуги чи операторами кабельного
мовлення
чинного
законодавства,
зокрема
трансляції
заборонених
телерадіоканалів, а також про інші факти порушення інформаційної безпеки;
- доведення у двотижневий термін переліку заборонених телерадіоканалів
до дільничних інспекторів поліції та поширення його серед туристичних і
готельно-розважальних закладів.
3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в
Херсонській області відновити проведення рейдів-перевірок, особливо під час
курортного сезону, туристичних та готельно-розважальних закладів, що
розташовані в області, стосовно дотримання провайдерами чи операторами
кабельного мовлення чинного законодавства про заборону транслювання
телеканалів, які не відповідають нормам транскордонного мовлення.
П ро прийняте рішення поінформувати обласну державну адміністрацію
до 17 червня 2016 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.1.

Голова обласної
державної адміністрації
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