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Громадська організація «Детектор медіа» - це медійна платформа та впливовий аналітичний центр.
ГО «Детектор медіа» (ДМ) є правонаступницею ГО «Телекритика», яка веде свою історію з січня 2004 року.
27 квітня 2016 року ГО «Телекритика» змінила назву на «Детектор медіа».
Незмінною головою організації є її засновниця та натхненниця,
відома українська журналістка та медіаекспертка Наталія Лигачова.
Місія ГО «Детектор медіа» – сприяти становленню демократичних, вільних та професійних медіа в Україні і формуванню критичного мислячого та обізнаного медіаспоживача.
Організація має групу власних інтернет-видань, основним з
яких є портал «Детектор медіа» (detector.media), що розпочав роботу у лютому 2016 року. Слоган: «Детектор медіа» — «Watchdog
українських ЗМІ».
Функціонують також тематичні сайти: MediaSapiens (osvita.
mediasapiens.ua) - єдиний в Україні інтернет-ресурс, присвячений
медіаграмотності; «Суспільне мовлення» (stv.detector.media) - єдиний ресурс, на якому акумульована уся інформація про реформу
суспільного мовлення в Україні; «Відеотека» (video.detector.media).
Цільова аудиторія сайтів – журналісти, топ-менеджемент ЗМІ,
медіаексперти, громадські організації, органи державної влади, політики, донорські організації, аналітичні центри, викладачі та студенти профільних вузів, медіаспоживачі.
ГО «Детектор медіа» також виробляє інші власні інформаційні продукти (фільми, ток-шоу, аналітику, інфографіку тощо), бере
участь у робочих групах та дорадчих структурах при органах влади,
проводить моніторинги та дослідження, тренінги та різного роду
публічні заходи.

Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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Слово голови ГО «Детектор медіа»

Наталія Лигачова-Чернолуцька

У

2016 рік команда нашої громадської організації увійшла з усвідомленням дуже серйозних викликів, які повстали перед нами.
Ми мали створити новий найвпливовіший у країні портал «медіа про
медіа», в конкуренції з «Телекритикою», яку теж в 2001 році створили
ми, але яку змушені були залишити. А також із іншими профільними
виданнями. Ми мусили суттєво посилити нашу організаційну спроможність, вийти на новий рівень прозорих процедур у взаєминах із
членами ГО, наглядовою радою, донорами, партнерами, суспільством.
Гортаючи звіт, ви переконаєтеся, що нам це вдалося. Я ж хочу сказати про головне — про людей, про всіх, хто долучився й продовжує
долучатися до успішної історії ГО «Детектор медіа».
Я вдячна нашому ньюзруму, який не вагаючись, у повному складі, дружно залишив «Телекритику» та розпочав наш новий проект.
Я вдячна нашій наглядовій раді, яка порадами, увагою до наших
проблем допомагала нам долати труднощі «перехідного періоду». Я
вдячна членам нашої ГО — кожен із них вкладає в загальну справу
щось ексклюзивне та натхненне. Я не уявляю свого життя без наших
фрілансерів, експертів, які додають у наші продукти свій величезний
досвід, знання, авторитетність та шарм. А наші прискіпливі читачі та
колеги, наші партнери, наші донори — без них було б неможливо згенерувати багато ідей та втілити їх у життя
І, нарешті, зізнаюсь: якби не виконавча дирекція нашої ГО на чолі
з Діаною Дуцик — навряд чи ми здолали би той шлях, який пройшли
цього року.
«Борітеся — поборете», — ми часто повторюємо ці слова Тараса
Шевченка, приміряючи їх до себе. Ми вже багато разів переконалися
у їхній правдивості. Тож тільки вперед, до нових звершень та реформ,
разом із усім громадянським суспільством України.
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Діана Дуцик
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рік став роком другого народження для нашої організації і серйозних внутрішніх трансформацій. Ми починали рік у певних тривогах з приводу майбутнього, а завершили низкою успішних і унікальних для медіасфери проектів. Новий
портал «Детектор медіа» за рік повернув собі аудиторію колишньої «Телекритики» і навіть розширив її, залишаючись основною
платформою для медіадискусій. Ми почали створювати нові продукти, про які раніше могли тільки мріяти. Зокрема, йдеться про
розробку онлайн-посібника з медіаграмотності для підлітків «МедіаДрайвер», який отримав схвальні відгуки не лише в Україні,
але й в інших країнах.
Організація серйозно посилила власні аналітичні продукти і
експертну складову своєї діяльності. Низка аналітичних звітів та
медіадосліджень викликала великий резонанс в медійних колах,
мала вплив на вироблення державних рішень в інформаційній
сфері. Фактично уперше за всю історію незалежності України
була проведена експертна оцінка журналістської освіти на факультетах журналістики, яка продемонструвала необхідність серйозної реформи цього сектору, аж до скорочення кількості вишів,
які готують журналістів. Уперше ми почали моніторинг якості
програм журналістських розслідувань. Також було зроблено та
опубліковано низку аналітичних звітів з питань різних аспектів
реформування медіасектору, наприклад, прозорості медіавласності, розширення повноважень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, розробки політики в сфері інформаційної безпеки тощо. Складно уявити собі сьогодні реформу
суспільного мовлення без того інформаційного супроводу, який
здійснювала наша організація через сайт «Суспільне мовлення»
та інші активності. І це далеко неповний перелік того, що було
зроблено.
Отже, у 2016 році ми задали собі доволі високу планку, до якої
треба тягнутися і далі - в 2017 році. Кажуть, що успіх досягається
завдяки великому бажанню, зрозумілій меті, чіткому плану дій,
позитивному ставленню до навколишнього світу, навчанню та
роботі над собою, вірі в успіх та впевненості в свої сили. Я б до
цього додала ще команду однодумців. У нас вона є. Тому в 2017му братимемо нові висоти.
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Діяльність ГО «Детектор медіа»: 2016 рік у цифрах
ВЕБ-РЕСУРСИ ГО «ДЕТЕКТОР МЕДІА»

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗМІ

9 круглих столів

2 прес-конференції

2 конференції

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

10
МОНІТОРИНГИ

217

теленовини
59 Щоденні
(приватні телеканали)

журналіст56 Телетижневики 11 Російські ЗМІ 7 Програми
ських розслідувань
теленовини суспільного мовника (UA:Перший, «Українське
84 Щоденні
радіо», 26 філій НТКУ)
ДОСЛІДЖЕННЯ

АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ
СІТОК СУСПІЛЬНИХ
МОВНИКІВ

31

4

«Цінності, установки та практики журналістів при висвітленні тем, дотичних до конфлікту»
«Стан журналістської освіти на факультетах журналістики в Україні»
«Оцінка потреб журналістів у поглибленні знань та
навичок для проведення якісних журналістських розслідувань»
«Діяльність органів державної влади в сфері інформаційної політики та регуляції медіа»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, РОЗРОБЛЕНІ ЗА УЧАСТІ
ЕКСПЕРТІВ ГО «ДЕТЕКТОР МЕДІА»

УНІКАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Підручник з
медіаграмотності для
підлітків «Медіадрайвер»

6

Закон про вилучення російських передач із квоти
європейського продукту
Закон, що розблокував реформу суспільного мовлення
(«Про внесення змін до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”
(щодо порядку приєднання ДП "Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”)»

Лонгрід «Все про
суспільне мовлення»

Закон про квоти на пісні та ведення ефіру українською
мовою на радіо
Закон про державну підтримку кінематографії
Закон про скорочення складу універсальної програмної
послуги
Закон про штрафи Нацради
Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

«ДЕТЕКТОР МЕДІА»

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

d ete ctor.m e d ia

Інтернет-видання «Детектор медіа» —
watchdog українських ЗМІ.
Засноване в лютому 2016 року екс-командою
інтернет-видання «Телекритика» на чолі з
Наталією Лигачовою.
2016 рік:

9 000+ публікацій
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2 400 000+

відвідувачів

4 000 000+

переглядів

Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

М
Галина Петренко,

редакторка сайту «Детектор медіа»

и почали новий проект у цікавий та непростий для українського медіаринку час – і намагалися щодня, в режимі
24/7, висвітлювати, коментувати, а за можливості й впливати
на ті трансформації, які він зараз переживає. Ось лише деякі з
них:
запуск суспільного мовлення;
квотування української мови в ефірі радіостанцій;
розвиток української кіносеріальної галузі та початок її
переорієнтації з російського на інші міжнародні ринки;
посилення прозорості медіавласності;
опір російській пропаганді;

стимулювання саморегулятивних процесів в медіаіндустрії і
журналістській корпорації – зокрема, плідна співпраця з Незалежною медіа радою та перезавантаження Комісії журналістської етики.
Ми також активно захищали права журналістів, стежили за
кадровими перестановками і корпоративними конфліктами;
спостерігали за судовими процесами в галузі та самі ставали об’єктом судових позовів; із сумом вказували шановним
колегам-медійникам на їхні професійні промахи та завжди
щиро раділи їхнім перемогам. Навіть у відпустці ми ніколи не
припиняли працювати: помічаючи порушення телетрансляцій у готелях, повідомляли регулятора, Нацраду, і він вживав
заходів.
Ми й надалі плануємо працювати так само ретельно і навіть
краще, постійно вдосконалюючи наші знання, навички, втілюючи нові технології та прагнучи повсякчас бути корисними
всім нашим читачам та медійному середовищу.

Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

«MEDIASAPIENS»

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

os vi ta.med ias apiens. ua

Нішеве онлайн-видання, засноване у 2010
році. Головне завдання сайту – підвищити медіаграмотність аудиторії та журналістів, сформувати критичний підхід до контенту, надати
необхідні знання та інструменти для ефективної взаємодії із сучасними медіа.
2016 рік:

2600+ публікацій
455 393+
2 143 244+
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відвідувачів
переглядів

Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

Марина Дорош,

редакторка сайту MediaSapiens

О

дне із завдань сайту –
побачити українську
журналістику у світовому контексті:
порівняти виклики, які стоять
перед різними медіа. Події 2016
року засвідчили світову тенденцію
– переосмислення важливості
медіаграмотності й тієї ролі,
яку вона відіграє у прийнятті
якісних громадянських рішень.
Вибори у США, “криза біженців”
у Європі, Brexit у Великобританії,
а також вплив російської
пропаганди стимулювали дискусії у
медіасередовищі – щодо дотримання
журналістських стандартів і пошуку
нових підходів в освіті. Формування
активного, а не пасивного
користувача ЗМІ – це виклик, який
є актуальним і для українського
суспільства. Перевіряти джерела,
уникати маніпуляцій з боку ЗМІ й
знаходити в онлайн-потоці ресурси
для саморозвитку – вміння, що
стають необхідними сьогодні,
і саме на їх розвиток спрямована
наша діяльність.

Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

«ВІДЕОТЕКА»

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

vi d eo.d e te ctor.media

Унікальний відеоресурс із лекціями на медійну
тематику, інтерв’ю з медійниками й сюжетами з
ключових медіаподій країни.
Заснований у 2009 році.
2016 рік:

200+

відео

362 559+
1 098 687+
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переглядів
хвилин переглядів

Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

Олексій Темченко,

редактор сайту «Відеотека»

О

дне з завдань сайту - долучити
аудиторію (у першу чергу
журналістів, а також інших споживачів
медіапродукту ) до розуміння та
критичного сприйняття актуальних
медіапроцесів. Це вкрай важливо в
умовах впливу російської пропаганди
та загальносвітового пришвидшення
інформаційного потоку, у якому часто
немає місця дотриманню журналістських
стандартів та елементарного
фактчекінгу. Ще одне завдання - дати
знання, яких потребують журналісти
для професійного зростання.Завдяки
мультимедійному, відеоконтенту ми
хочемо залучити на наш сайт молодих
журналістів.
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«СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ»

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

s tv.d ete ctor.med ia

Єдине видання на ринку про суспільне мовлення в Україні та світі, яке стало незалежним
майданчиком для обговорення процесу реформування, а також місії і завдання суспільного
мовлення. Засноване у 2010 році.
2016 рік:

607+

14

Київ

·

2017

публікацій

160 000+

відвідувачів

300 000+

переглядів

Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти

Світлана Остапа,

медіаексперт, член Наглядової ради
Суспільного мовлення

М

2016-й став роком, коли не лише говорили про необхідність суспільного мовлення, а створювали його. Зважаючи на масштаби реформи, роботи було чимало. Обговорення
багатьох питань, пов’язаних з реформою, теж тривало, в
тому числі й під час круглих столів, конференцій, зустрічей із
колективами, міжнародними експертами. Представники ГО
“Детектор медіа” і вся команда сайту «Суспільне мовлення»
брали в цьому процесі найактивнішу участь.
Сайт “Суспільне мовлення”, на якому можна детально ознайомитися з історією реформи перетворення державного
мовлення в суспільне, у 2016-му став реальним майданчиком
для обговорення процесу реформування для всіх зацікавлених
суб’єктів. А саме представників понад тридцяти телерадіоорганізацій, на базі яких 19 січня 2017-го створили Публічне
акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія»” профспілкових організацій та ін. Ми писали не тільки
про успіхи, а й не приховували проблем. На сторінках сайту
процес реформи коментували представники влади (голова
Держкомтелерадіо, голова парламентського Комітету з питань
свободи слова та інформаційної політики, міністр інформаційної політики), генеральний директор НТКУ, керівники компаній, від рішень яких залежала ефективність реформи. Сайт
публікував ексклюзивну інформацію, пов’язану з реформою, а
також аналітику процесу, моніторинги контенту мовників, які
перетворювалися в суспільне, інтерв’ю з лідерами думок. Усе
це дало змогу значно збільшити кількість читачів та розширити географію аудиторії. Тепер з впевненістю можна сказати,
що нас читає вся Україна, що підтверджується статистикою та
щоденним зворотнім зв’язком.

Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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ОНЛАЙН-ПОСІБНИК З
МЕДІАГРАМОТНОСТІ ДЛЯ
ПІДЛІТКІВ «МЕДІАДРАЙВЕР»

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

med iad rive r.on li n e

«МедіаДрайвер» — це мультимедійний онлайн-посібник,
який складається з 16 інтерактивних розділів. Він містить не
лише текстову інформацію про різні типи медіа, але й чимало
інфографіки, відео та мультфільми. Також присутній ігровий
елемент у вигляді тестів, проходження яких дозволяє отримати «Посвідчення медіадрайвера» — водія, який добре орієнтується у складних лабіринтах світу медіа.
«МедіаДрайвер» — це про світ медіа, про те, як він розвивався, яким він є сьогодні, що його чекає в майбутньому. А
також про те, по-перше, як навчитися використовувати його
можливості в повсякденному житті та у роботі, по-друге, як
навчитися критично сприймати все, що пропонують медіа.
Авторський колектив складається із 16 відомих журналістів
та експертів.
Створення «МедіаДрайверу» стало можливим завдяки підтримці
Міністерства закордонних справ Республіки Чехія.
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Я

к вчитель медіаграмотності та
медіакультури я системно використовую ресурс «Медіадрайвер» на уроках
у 8-11 класах. Яскраві приклади та
зрозуміле пояснення питань функціонування різноманітних медіа надає вчителю ширші можливості, аби створити
на уроках атмосферу зацікавленного
та наближеного до реального життя
пізнання світу медіа. Досвід роботи з
ресурсом засвідчує його велику практичну користь, зокрема у формуванні у
підлітків відповідального ставлення до
питань взаємодії з сучасними медіа.

Сергій Горбачов,

директор спеціалізованої школи № 148
імені Івана Багряного з поглибленим
вивченням української мови та літератури
м. Києва

28 листопада 2016 р.
відбулася презентація
онлайн-посібника
«МедіаДрайвер»

Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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ЛОНГРІД «ВСЕ ПРО СУСПІЛЬНЕ
МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ»

НАШІ ВЕБ-САЙТИ

vs e pros m.m e d ias apiens.ua

ГО «Детектор медіа» запустила 15 грудня 2016
року лонгрід «Все про суспільне мовлення в
Україні».
Його основне завдання - пояснити громадянам України, що таке суспільне мовлення,
які його завдання, як воно функціонує та
фінансується.
Лонгрід складається з 11 мультимедійних розділів, в яких розповідається історія створення
суспільного мовлення в Україні, починаючи з
1997 року, а також про його структуру, роль і
фінансування. У лонгріді можна знайти інформацію про іноземних суспільних мовників.
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Лонгрід розробили
Олексій Темченко та
Діана Поладова.
Лонгрід розроблено за підтримки проекту Ради Європи
«Зміцнення свободи медіа і
створення системи суспільного мовлення в Україні».
Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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ДОСЛІДЖЕННЯ

«Стан журналістської освіти на факультетах
журналістики в Україні».
Пілотне дослідження якості журналістської освіти в Україні
проводилось із липня повересень 2016 року та ґрунтувалось
на оцінюванні низки показників діяльності кафедр та факультетів журналістики, а також опитуванні представників
медіаіндустрії та випускників журналістських факультетів
щодо якості підготовки журналістів у вишах для цілісного
розуміння ситуації, проблеми у журналістській освіті та можливості для покращення її якості.
В рамках дослідження був складений рейтинг факультетів журналістики.

НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Було виявлено такі головні тенденції та проблеми:
формальність навчальних планів, брак уваги до практичних
навичок; перенасиченість філологічними дисциплінами;
брак практичного досвіду викладачів, їх некомпетентність;
слабкість технічної бази;
брак зв’язку з медіаіндустрією;
слабка інтегрованість у навчальний процес;
відсутність комунікації кафедр та факультетів із зовнішньою
аудиторією.

Дослідження було проведено в рамках проекту «Сприяння вдосконаленню системи медіаосвіти в Україні» за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки та Посольства Чеської Республіки в
Україні.

25 жовтня 2016
року ГО «Детектор
медіа» провела
загальноукраїнську
конференцію
«Журналістська освіта
в Україні: що маємо
і куди рухаємося?»,
яка зібрала викладачів
факультетів
журналістики з усієї
України, представників
медіаіндустрії, а також
Міністерства освіти.
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ДОСЛІДЖЕННЯ

«Висвітлення конфлікту на Сході в українських
медіа: дослідження цінностей, установок та
практик журналістів».
Це дослідження стало логічним продовженням «Моніторингу конфліктно-чутливого висвітлення груп, дотичних до конфлікту, центральними та регіональними телеканалами». Його результатом стало виявлення практик, поширених в ньюзрумах, та уявлень журналістів про свою роль в
процесі висвітлення конфлікту, а також орієнтирів, які визначають практики журналістів.
Було проведено 30 глибинних інтерв’ю з журналістами та 2 фокус-групи за участі 17 журналістів. 47 журналістів та редакторів, які взяли участь
у дослідженні, представили 16 областей і м. Київ
та 42 ЗМІ. Дослідження охопило 8 загальнонаціональних телеканалів, 13 регіональних телерадіокомпаній (включно з обласними філіями НТКУ),
6 загальонаціональних онлайн-медіа, 6 загальнонаціональних друкованих видань, 9 регіональних
друкованих видань та онлайн-медіа.
16 травня 2016 року було проведено міжнародну конференцію «Участь ЗМІ у примиренні: уроки

для України» за участі експертів з Грузії, Молдови,
Великобританії, Сербії, Вірменії, Азербайджану,
Киргизстану, Естонії, Балтійських країн, Чехії та
України. На основі рекомендації національних та
міжнародних експертів був підготовлений аналітичний звіт «Долаючи бар’єри: Роль ЗМІ у висвітленні конфліктно-чутливих тем» з оглядом
досвіду країн Європи та Азії щодо залучення ЗМІ
до подолання наслідків конфлікту, відновлення
діалогу під час військових дій, або профілактики
ненависті та насильства в умовах, коли суспільство стає на межі конфлікту.

Проект здійснено Координатором
проектів ОБСЄ в Україні та Громадською організацією «Детектор Медіа» за підтримки Посольства Великобританії в Україні.
Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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ДОСЛІДЖЕННЯ

«Оцінка потреб журналістів у поглибленні
знань та навичок для проведення якісних
журналістських розслідувань».
ГО «Детектор медіа» вивчила потреби українських журналістів-розслідувачів у навчанні. Дослідження здійснювалося
через виявлення наявних знань і навичок із технології проведення журналістських розслідувань серед медіапрофесіоналів, які займаються або планують займатися журналістськими
розслідуваннями. Оцінка проведена в жовтні 2016 експертами
Іриною Негрєєвою, незалежним медіаконсультантом, та Олегом Хоменоком, медіаекспертом, членом ради директорів Глобальної мережі журналістів-розслідувачів.

НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інформація, котру було отримано в результаті проведення дослідження, допоможе у створенні навчального відеокурсу з розслідувальної журналістики, над яким ГО «Детектор медіа» розпочне
роботу в 2017 році.
В рамках проекту «Інноваційні інструменти для підтримки розслідувальної журналістики в Україні», окрім оцінки потреб журналістів-розслідувачів, з жовтня 2016 року проводиться також
моніторинг якості програм журналістських телерозслідувань. Він
охоплює шість проектів: «Гроші» («1+1»), «Народна прокуратура»
(«112»), «Наші гроші» («24», «UА: Перший»), «Слідство.Інфо» («Громадське ТБ», «UА: Перший», «24»), «Стоп корупції» (5 канал), «Схеми» («Радіо Свобода», «UА: Перший»). Методологія моніторингу
розроблена відомими медіаекспертами Олегом Хоменком та Іриною Негрєєвою. Моніторинг проводять експерти Федір Сидорук
та Сергій Головнєв, які мають досвід проведення журналістських
розслідувань і самі є тренерами з журналістських розслідувань.

Проект «Інноваційні інструменти для підтримки розслідувальної журналістики в Україні» здійснюється за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україн .
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МОНІТОРИНГ
органів державної влади
У 2016 році «Детектор Медіа» розпочав довгострокову діяльність з моніторингу дій органів влади в частині інформаційної
політики та регуляції медіа. Моніторинг охоплює Міністерство інформаційної політики, парламентський Комітет з питань свободи
слова та ЗМІ, Держкомтелерадіо та Національну раду з питань телебачення та радіомовлення; в центрі уваги – ключові рішення та
дії цих органів влади, виконання існуючих планів та зобов’язань,
повнота виконання повноважень, структура та кадри, політичні
впливи. На основі моніторингу зокрема робиться висновок щодо
ролі цих органів у процесі демократичних медіареформ.

МОНІТОРИНГ

Звіти публікуються щопівроку, їх готують експерти організації Мар'яна Закусило, Світлана Остапа та Роман Шутов. Протягом року було опубліковано перший звіт (за перше півріччя 2016
року), який привернув значну увагу громадськості і отримав належні відгуки з боку представників самих цих владних структур.

Моніторинг здійснюється в рамках проекту «Посилення громадського
контролю в сфері медіа» за фінансової підтримки National Endowment
for Democracy (NED). Зміст цього Звіту є винятковою відповідальністю
ГО «Детектор Медіа» і не обов’язково відображає позицію NED.
Гр о м а д с ь к а о р г а н і з а ц і я ● Д е т е к т о р м е д і а ●
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Реформи у сфері суспільного мовлення

РЕФОРМИ У СФЕРІ
С УС П І Л Ь Н О ГО М О В Л Е Н Н Я
ГО «Детектор медіа» протягом 2016-го року
брав активну участь у реформі державного
мовлення в суспільне.
В рамках проекту Ради Європи«Зміцнення свободи медіа та
створення системи Суспільного мовлення в Україні» було реалізована наступна діяльність:
2 круглих столи в Києві, під час яких були обговореніз експертами та громадськістю механізми забезпечення незалежності Суспільного мовника, контент та проекти документів, необхідних для
запуску Суспільного.
4 зустрічі з колективами регіональних філій НТКУ (Тернопіль,

Вінниця, Одеса, Запоріжжя) членів Наглядової ради майбутнього
Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія» (ПАТ НСТУ), керівництва Держкомтелерадіо та Національної телекомпанії України; в рамках цих поїздок проведено
круглі столи з метою ознайомлення з очікуваннями місцевої влади
та громадськості від суспільного в областях.
1 двотижневий тренінг для співробітників філії НТКУ «Центральна дирекція “Українське радіо”», медіатренери – Ігор Куляс та
Олександр Макаренко.
проведено аналіз програмних сіток семи філій НТКУ, каналу
«Культура» та трьох каналів «Українського радіо» («УР-1», «Промінь» та «Культура») і виписано низку рекомендацій мовникам для
покращення якості контенту.

РЕФОРМИ

протягом року здійснювався постійний моніторинг дотримання професійних стандартів у новинах на телеканалі «UA:Перший»,
«Українському радіо» та у всіх обласних філіях НТКУ.
заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа» Світлана

Остапа як член Наглядової ради ПАТ НСТУ брала участь в підготовці проектів документів, необхідних для запуску Суспільного (Статуту, положень про Наглядову раду, правління, конкурс на обрання
голови та членів правління, ревізійну комісію тощо); неодноразово
виступала як експерт в вітчизняних і закордонних ЗМІ та на різноманітних публічних заходах.
за активного втручання ГО «Детектор медіа» на початку року Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики розглянув
питання про саботаж студією «Укртелефільм» реформи суспільного. У результаті, у травні 2016-го було ухвалено зміни до Закону про
Суспільне, якими виведено «Укртелефільм» з першого етапу реформи, що дало змогу продовжити перетворення державних мовників
у ПАТ НСТУ.
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СТ РУ К Т У РА Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї Т Е Л Е КО М П А Н І Ї
У К РА Ї Н И О Б ’ Є Д Н А Н О Ї
30 вересня 2016 року – завершення першого етапу
реформи: всі ДТРК об’єдналися з НТКУ.

ПЕРШИЙ

НТКУ об’єднана (НТКУ+29 філій; 7 124 працівники):
«Культура»

«Українське радіо»

(центральна дирекція)

Регіональні дирекції

(центральна дирекція)

(27)

Кадровий і майновий ресурс
Всього об’єктів нерухомої
власності (адмінбудівлі, гаражі, гуртожиток, кінотеатр, склади, виробничі споруди, бомбосховище) – 274.
Загальна площа – понад 193
124 кв.м

-

- 39 .

2 / 290,4 м2

1 / 594 м2

Рівненська

5 / 0,4919 га

Житомирська

1 / 0,3059 га

2 / 1,1935 га

110
Харківська

290

Луганська*
орендує

2471,2 м2

1 / 0,27 га
Вінницька

144

1 / 0,2790 га

1 / 438,9 м2
Чернівецька

Кіровоградська
17
2/

252,5

1 / 1,8 га

50%

66

60%

На НТКУ та її філії НТКУ
(колишні ДТРК) з Держбюджету
45 / 67538,08 м
на 2016 рік виділено 1/11,396966 га
655,55 млн грн
1252

Українське радіо

2

2 / 1,4533 га

Херсонська
7 / 1818,5 м2

210

9,46

млн

мл

м

,
24 19

гр

нг

нг

Земельні ділянки/загальна площа,
га
Штатні одиниці (працівники)
* Не включені майно і земельні ділянки телерадіокомпаній, що знаходяться
на тимчасово окупованих територіях: «Крим», Севастопольської, Донецької,
Луганської. Крім того, не включені приміщення, які наразі орендуються.

ухвалити рішення про випуск акцій товариства

визначити вартість статутного капіталу ПАТ НСТУ
(до 30 листопада 2016 року)

зареєструвати випуск акцій в Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку

затвердити перелік майна, що передаватимуть товариству в господарське відання

укласти угоду з емітентом про обслуговування акцій

скласти й затвердити передавальний баланс НТКУ
на 1 січня 2017 року

опрацювати питання змін до законодавчих актів
щодо зменшення податкового навантаження на ПАТ
НСТУ, а також затвердити нормативні документи для
забезпечення діяльності товариства й отримання бюджетних призначень

зареєструвати юридичну особу ПАТ НСТУ (січень
2017 року)
акціонеру (стане відомий тільки після затвердження статуту ПАТ НСТУ) після реєстрації юридичної особи затвердити положення про наглядову
раду ПАТ НСТУ та правління ПАТ НСТУ (січень 2017
року)
Наглядовій раді ПАТ НАСТУ обрати керівництво
НР та оголосити конкурс з обрання Голови правління та членів правління ПАТ НСТУ

65,4% Заробітна плата з нарахуваннями
22,6% Трансляція телепрограм
5,2% Оплата комунальних послуг
Здійснення міжнародної діяльності (включаючи
ліцензійних прав та витрати на висвіт3,8% придбання
лення Олімпійських Ігор – 2016)
Виробництво телепрограм
3,0% та утримання приміщень

рн

нг

мл

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Нерухоме майно (об’єкти, будівлі) /

-

Кабміну затвердити статут ПАТ НСТУ (грудень
2016 року)
затвердити акт оцінки майна

пройти відповідні перевірки та отримати для ре-

,56

,02
10%

9

мл

165

-

70%

млн грн

147

34

63

,8

лн

1074

гр

655,55
20%

-

н

42

30%

Орендує в НТКУ

3 / 2,8395 га

216,75

2 / 1,4486га

Культура

6 / 26043,4 м2

185

13 / 8222,2 м2

Кримська і
Севастопольська *
об’єднані в одну

40%

-

2 / 0,2913 га

1 / 1,3653 га
160

орендує

4 / 2137,8 м2

28 / 4493,6 м2

31 / 14948 м2

Донецька *

1 / 2,6356 га

Миколаївська

Одеська

171

14 / 9953,4 м

2

7 / 5184,8 м2

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ НТКУ ТА ФІЛІЙ

-

Дніпропетровська

2 / 0,0929 га

3 / 0,6139 га

ПЕРШИЙ

3 / 0,854 га

га

1

Черкаська

6 / 1178,5 м2

26 / 2997,4 м2

/ 3024,17м2

Хмельницька

ІваноФранківська
4 / 789 м2

15 / 3578,75 м

1 / 0,2745 га
м

2

Полтавська

182

3 / 4309 м2
1 / 0,5635 га

Київська
орендує

3 / 1,4583 га

124

Закарпатська

10 / 7428,7 м2

Тернопільська

2 / 2,018 га

Сумська
2 / 2249,7 м2

1 / 0,3791 га
142

Львівська

39

1 / 0,095 га

2 / 2202,8 м2

180

18 / 13071,1 м

/ 0,074 га

Чернігівська

Волинська
4 / 3148,04 м2

,
73, РМ – 89.

– понад 34 га

р
0%

Середня зарплата
І півріччя

3638,7 грн

Ліцензійний обсяг
ІІ півріччя

державне
замовлення

211747
години

всього

456603

46,4%

години

до скорочення
7862,75 посад

ВСЬОГО ліцензійний обсяг

ТБ

4259,7 грн

державне
замовлення

всього

618285
години

326594
години

53%

після скорочення
7059,75 посад

Забезпеченість у видатках

Забезпеченість потреби у видатках

згідно з Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» про фінансування НСТУ у розмірі 0,2% видатків
загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

згідно з вимогами Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» про фінансування НСТУ у розмірі 0,2% видатків
загального фонду Держбюджету за попередній рік та проекту кошторису на 2016 рік (загальний фонд).

Планується
відповідно до закону, 0,2%

Затверджено
кошторисом на 2016 рік

1075,5 млн грн

655,55 млн грн

за загальним фондом

за загальним фондом

1793,21 млн грн
36,6%

Замовляли на 2016 рік в проекті

Затверджено кошторисом на 2016 рік (за загальним фондом)

60%

0,2% видатків загального фонду Державного бюджету
України за попередній рік на фінансування НСТУ – 60%
від необхідної потреби коштів
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АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ
«Універсальна програмна послуга: баланс
потреб суспільства та індустрії»
Звіт містить дорожню карту, в якій розроблені рекомендації різним учасникам медіасфери щодо того, як змінити
підходи до регулювання УПП та якими критеріями при цьому керуватися.
Документ окреслює основні проблеми й недоліки поточного регулювання УПП, також у ньому вироблено рекомендації різним учасникам медіасфери щодо того, як змінити
підходи до регулювання УПП та якими критеріями при цьому керуватися.

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ
«Доцільність розширення повноважень
Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення»
Звіт містить «дорожню карту» з рекомендаціями різних
учасників медіасфери щодо того, як зробити нагляд і контроль за телерадіоінформаційним простором більш ефективним.Документ окреслює основні проблеми реалізації Національною радою своїх функцій, також у ньому вироблено
рекомендації різним учасникам медіасфери щодо того, як
зробити нагляд і контроль за телерадіоінформаційним простором більш ефективним.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ
«Державна політика в сфері
інформаційної безпеки»
Звіт містить «дорожню карту» із рекомендаціями щодо того,
як вибудовувати комунікаційну політику влади більш ефективно та повною мірою забезпечити доступ громадян України до
українських ЗМІ.Документ окреслює основні проблеми вироблення та реалізації державної політики в сфері інформаційної
безпеки, також у ньому вироблено рекомендації різним учасникам медіасфери, політикам, представникам Міністерства
інформаційної політики щодо того, як вибудовувати комунікаційну політику влади більш ефективно та повною мірою забезпечити доступ громадян України до українських ЗМІ.
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ
«Актуальні аспекти реформування
журналістської освіти в Україні

Звіт містить «дорожню карту» з рекомендаціями для навчальних закладів, державних органів, громадських організацій та медіа ринку щодо того, які кроки необхідно вжити для реформи журналістської освіти.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ
«Діти в медіа: як висвітлювати й
дотримуватися правил»

Звіт містить «дорожню карту» з рекомендаціями для
ЗМІ, державних органів та громадських організацій, які
спрямовані на те, аби максимально убезпечити дитину при
залученні її до медіапродуктів.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ
«Стан журналістської освіти на
факультетах журналістики в Україні»

У звіті знайшли відображення ключові проблеми у змісті
та організації журналістської освіти, погляди представників медіаіндустрії та випускників журналістських факультетів щодо якості підготовки журналістів у вишах для цілісного розуміння ситуації, проблеми у журналістській освіті та
можливості для покращення її якості.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
2016 рік був для організації роком інтенсивних внутрішніх перетворень. Команда організації зростала,
і це стимулювало до постійного вдосконалення внутрішніх інструментів планування та контролю, систем фінансового менеджмету та бюджетування. Значна частина цих іновацій стала можливою завдяки
своєчасній підтримці з боку донорів, зокрема Sida,
NED та Internews Network. Їхня допомога дозволила
організації без істотних проблем пройти етап внутрішньої перебудови (нагадаємо, що в листопаді організація включила в себе команду сайту telekritika.
ua і почала створювати новий портал –www.detector.
media, що стало істотним викликом як для менеджменту, так і для фандрайзингу) і вийти на якісно новий рівень.

Новий веб-портал і
ребрендинг

РОЗВИТОК

8 лютого 2016 року народився головний продукт нашої ГО новий портал, який отримав назву «Детектор Медіа». Сайт мав зайняти нішу попередньої «Телекритики» і стати для медіаспільноти
надійним джерелом якісних новин про медіа в Україні та світі. Вже
за декілька місяців сайт обійшов попередника за кількістю читачів.
Очевидною була потреба в зміні назви організації, яка зберігала
старий бренд ГО «Телекритика». 26 квітня були внесені зміни до статуту, відповідно до яких вона отримала назву «Детектор Медіа». На
думку команди, нова назва краще відповідає новій природі організації: продовжуючи надійно зайняту нішу медіакритики, вона стала
також центром медіадосліджень, глибоко інтегрувалася у соціальнополітичні процеси і міжнародні експертні платформи.

14 квітня 2016 року
відбулась презентація
"Детектора медіа" для
ЗМІ, ГО та друзів.
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Ц

е був складний рік. Організація змінилась – зсередини вона стала зовсім іншою. Це коштувало
величезних зусиль; постійної рефлексії над тим, що
саме відбувається в команді, які проблемні зони
потребують втручання саме зараз, якими мають
бути правила нашої спільної роботи – щоб вони
відповідали одночасно і кращим стандартам менеджменту, і реаліям нашої дійсності. Іноді здається, що
організація зростає надто швидко і ми не встигаємо
відлаштовувати цей механізм, який забезпечує її рух
уперед… Але зрештою багато з чим ми впоралися,
і ми сподіваємося, що це помітно не лише нам, а й
нашим партнерам також.

Роман Шутов,

програмний директор

Вдосконалення стратегії та
систем управління
2016 рік організація працювала за Стратегічним планом, розробленим на три роки в 2015-му. Але рік почався з розробки ряду
документів, які значним чином доповнили стратегію організації
і зробили ії більш дієвою, а саме: Стратегія управління ризиками,
Фандрайзингова стратегія, Комунікаційна стратегія та Система моніторингу та оцінки програмної діяльності. Розробка документів
стала можливою завдяки проекту короткотермінової допомоги від
Sida в якості підготовки до повноцінного фінансування.
З липня почався інтенсивний перегляд систем фінансового менеджменту, організація переглянула докорінно підхід до бюджетування та фінансового планування. Ці зміни значною мірою пов’язані
з приходом нового фінансового директора і були уможливлені повноцінною інституційною підтримкою з боку Посольства Швеції.

Розвиток партнерств
«Детектор Медіа» конвертує свій досвід та експертизу в спільні проекти із закордонними партнерами. Організація увійшла
до Глобального форуму медіа розвитку (Global Forum for Media
Development, GFMD), надійно інтегрувалася в спільноту європейських інституцій, що протидіють пропаганді і дезінформації в регіоні. Протягом року вона розпочала три проекти у співпраці з іноземними партнерами, серед яких німецький N-Ost, чеський European
Values, угорський Capital Institute та Media Development Institute з
Грузії.
В Україні«Детектор Медіа» продовжує бути одним із центрів гуртування громадськості для розвитку ЗМІ. Організація продовжує
членство у Реанімаційному пакеті реформ. Голова організації Наталія Лигачова та виконавча директорка Діана Дуцик є членами Незалежноїмедійної ради – нового органу саморегуляції в сфері медіа.
Тісні формальні і неформальні відносини єднають «Детектор Медіа»
з іншими ключовими організаціями сектору.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2016 РІК

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Структура використання коштів ГО «Детектор Медіа» 2016
ПРОЕКТ

СУМА, грн

Підтримка професійної та громадянської журналістики та цифрового мовлення в Україні

183 999

Зміцнення демократичних медійних реформ в Україні

237 184

Забезпечення спроможності ГО «Телекритика» виконати рекомендації
системного аудиту, проведеного для неї Swedish Development Advisors у
березні 2016 року

952 100

Моніторинг телеканалів та соціальних ток-шоу щодо висвітлення тематики
переселенців та інших постраждалих від конфлікту груп

212 704

Огляд міжнародних стандартів та найкращих практик у медіа під час конфліктів із рекомендаціями

181 811

Моніторинг журналістських стандартів національних і регіональних телевізійних каналів, моніторинг російської пропаганди, сприяння медіаграмотності

1 617 013

Стимулювання свободи та прозорості у засобах масової інформації

2 238 991

Підтримка реформ у сфері медіа: суспільного мовлення, роздержавлення
медіа, аудіо-візуальних послуг

1 399 382

Комплексні заходи щодо підтримки медіаосвіти в Україні

1 661 981

Розробка інноваційних інструментів на підтримку журналістських розслідувань в Україні
Подолання мови ворожнечі в українських медіа

Базова підтримка ГО «Детектор медіа», 2016-2019 рр.

222 358
76 674
2 546 578

Сприяння розвитку медіасередовища шляхом підвищення медіаграмотності населення та підвищення професійного рівня журналістів

154 530

Вивчення німецького досвіду для покращення журналістики в Україні

159 969

Індекс інформаційного впливу Кремля

422 176

всього
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Джерела фінансування ГО Детектор Медіа 2016

Донор

0%

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

10%

20%

2,57%
10,49%

Internews Network

14,61%

Національний фонд підтримки
демократії (NED)

6,40%

Рада Європи

11,29%

Посольство Чеської Республіки
в Україні

10,38%

Посольство Королівства
Нідерландів в Україні
Управління Верховного Комісара
з прав людини ООН

1,35%

Шведське агентство міжнародного
розвитку (SIDA) в особі
Посольства Швеції в Києві
Посольство США в Києві

Посольство Німеччини в Україні

Чорноморський фонд регіонального
співробітництва (BST)
ГО «Ініціативний центр сприяння
активності та розвитку
громадського почину «Єднання»

0%

30%

28,93%
4,32%
5,53%
3,86%
0,27%
10%

20%
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КОМАНДА ГО «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
Наталія
Лигачова-Чернолуцька,
Голова організації,
шеф-редактор порталу «Детектор медіа»

MEDIASAPIENS

Марина Дорош,
редакторка

Марія Дачковська,
оглядачка

Тетяна Гордієнко,

ПОРТАЛ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»

редакторка новин

Галина Петренко,

заступниця шеф-редактора,
редакторка сайту «Детектор медіа»

Мар’яна Закусило,

заступниця шеф-редактора з
інформаційної політики

Cвітлана Остапа,

заступниця шеф-редактора зі зв'язків
із громадськістю

«ВІДЕОТЕКА»

Сергій Лефтер,
редактор

Олексій Темченко,

оператор-журналіст,
з листопада 2016 - редактор

Гала Скляревська,

заступниця шеф-редактора з
авторських проектів

Лілія Молодецька,
випускова редакторка

Юлія Шестакова,
випускова редакторка

Лілія Зінченко,
кореспондентка

Катерина Толокольникова,
кореспондентка

Катріна Розкладай,

КОМАНДА

літературна редакторка

Андій Чулков,
програміст

Владислав Дзіковський,
системний адміністратор

Володимир Малинка,
SMM

ДИРЕКЦІЯ

Діана Дуцик,

виконавча директорка

Роман Шутов,

програмний директор

Олег Кухар,

фінансовий директор

Олена Леоненко,
головна бухгалтерка

Катерина Кондратьєва,
бухгалтерка

Євген Заславський,
координатор проектів

Олена Демченко,
координаторка проектів

Євгенія Олійник,

координаторка проектів

Ольга Власюк,
«СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ»

Ольга Жук,
оглядачка
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координаторка проектів

Юлія Зелінська,

менеджерка з адміністративних
питань та питань реклами
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НАГЛЯДОВА РАДА

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Інна Кузнецова

Ірина Бекешкіна

Сергій Квіт

Ігор Когут

Ірина Чемерис
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ДОНОРИ

ДОНОРИ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ НАС
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Ключові продукти ГО «Детектор медіа» › Наші веб-сайти
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