
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 грудня 2013 р. 
№ 1060-р 
Київ 

Про організацію проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження Програми економічних  реформ на 2010—
2014 роки “Заможне суспільство,  конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава” у 2014 році 

1. Затвердити графік участі Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників інших 
центральних органів виконавчої влади в заходах, що проводяться державними засобами масової інформації, на I квартал 2014 р., що 
додається. 

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 125 “Про організацію проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 
2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 20, 
ст. 681) зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2013 р. № 1060-р 

ГРАФІК  
участі Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів,  

керівників інших центральних органів виконавчої влади в заходах, що проводяться 
державними засобами масової інформації, на I квартал 2014 року 

I. Участь в програмах Першого Національного телеканалу Національної телекомпанії України 
 

Назва програми 
Дата 

проведення “Про головне” “Секрети успіху” 

20 січня Міністр економічного розвитку і торгівлі   
22 січня Голова Держсанепідслужби  
24 січня Міністр енергетики та вугільної промисловості   
27 січня Міністр регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  
 

29 січня Голова Казначейства   
2 лютого  Віце-прем’єр-міністр України  

Бойко Ю. А. 
7 лютого Голова Адміністрації Держприкордонслужби  
9 лютого  Віце-прем’єр-міністр України 

Вілкул О. Ю. 
13 лютого Міністр закордонних справ   
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Назва програми 
Дата 

проведення “Про головне” “Секрети успіху” 
   
16 лютого  Віце-прем’єр-міністр України 

Грищенко К. І. 
17 лютого Голова ДМС  
20 лютого Голова ДСНС  

23 лютого  Міністр молоді та спорту  
25 лютого Міністр охорони здоров’я   
27 лютого Міністр молоді та спорту   
2 березня  Міністр закордонних справ  
4 березня Міністр соціальної політики   
9 березня  Голова Укрдержархіву 
10 березня Голова Держстату  
14 березня Голова ДВС  
16 березня  Міністр фінансів  
18 березня Голова Держекспортконтролю  
21 березня Голова Держцінінспекції  
23 березня  Міністр енергетики та вугільної промисловості  
28 березня Міністр екології та природних ресурсів   
30 березня  Міністр аграрної політики та продовольства  
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II. Участь в програмах Першого каналу Національної радіокомпанії України, заходах, що проводяться Українським національним 

інформаційним агентством “Укрінформ”, редакцією газети “Урядовий кур’єр” 

Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

8 січня Міністр аграрної політики 
та продовольства  

Міністр 
внутрішніх 
справ  

      

9 січня Міністр екології та 
природних ресурсів  

Міністр 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства  

    

10 січня Голова Держлікслужби Голова 
Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності 

  Голова 
Держфін-
інспекції 

 

12 січня      Голова Державної 
служби з питань 
інвалідів та 
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

ветеранів 

13 січня Міністр доходів і зборів  Віце-прем’єр-
міністр України 
Грищенко К. І.  

    

14 січня Голова Укравтодору      
15 січня Міністр освіти і науки  Міністр аграрної 

політики та 
продовольства  

  Голова 
Держпідпри-
ємництва 

 

16 січня Голова Антимонопольного 
комітету 

 Міністр 
інфраструктури 

Голова Пенсійного 
фонду України 

  

17 січня Голова Пенсійного фонду 
України 

Віце-прем’єр-
міністр України 
Вілкул О. Ю. 

   Голова Фонду 
державного майна 

20 січня Голова Держкіно Міністр охорони 
здоров’я  

    

21 січня Голова Держсанепід-
служби 

Голова 
Держветфіто-
служби 

 Міністр охорони 
здоров’я  

Міністр молоді 
та спорту  
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

       
22 січня Голова Держпраці Міністр молоді 

та спорту  
    

23 січня Голова Укрдержреєстру   Міністр 
культури  

 Міністр юстиції  

24 січня Голова Держінвест-проекту Міністр 
інфраструктури  

    

27 січня Голова Держархбуд-інспекції Міністр 
соціальної 
політики  

    

28 січня Голова Казначейства Голова Державної 
служби 
інтелектуальної 
власності 

 Міністр юстиції  Міністр 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 

Міністр 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства 

29 січня Голова ДПтС Міністр фінансів Голова Державної 
служби зайнятості 
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

       

30 січня Голова Держтуризм-курорту   Міністр 
соціальної 
політики  

  

31 січня Голова Державної служби з 
питань інвалідів та ветеранів 

Міністр 
культури  

    

1 лютого     Міністр 
доходів і 
зборів  

 

3 лютого Міністр соціальної політики Голова Пенсійного 
фонду України 

    

4 лютого Міністр оборони  Голова 
Держекспорт-
контролю 

 Голова Держліс-
агентства 

 Міністр 
соціальної 
політики  

5 лютого Голова Державної служби 
зайнятості  

Міністр юстиції  Міністр 
економічного 
розвитку і 
торгівлі  
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

       
       
6 лютого Міністр внутрішніх справ  Голова 

Держлікслужби 
 Голова Держкіно   

7 лютого Міністр економічного 
розвитку і торгівлі  

Голова 
Казначейства 

  Голова 
Державної 
служби 
зайнятості 

 

10 лютого Міністр культури  Віце-прем’єр-
міністр України 
Бойко Ю. А. 

    

11 лютого Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства  

Міністр екології 
та природних 
ресурсів  

   Голова 
Держекспорт-
контролю 

12 лютого Голова Держслужби 
соцзахворювань 

Голова 
Антимонополь-ного 
комітету 
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

13 лютого Міністр фінансів  Голова Державної 
служби з питань 
інвалідів та 
ветеранів 

 Міністр аграрної 
політики та 
продовольства  

Міністр 
економічного 
розвитку і 
торгівлі  

 

14 лютого Голова Держспожив-
інспекції 

Голова ДСКН     

17 лютого Голова Фонду державного майна Міністр оборони     

18 лютого Голова ДПтС Голова 
Адміністрації 
Держприкордон-
служби 

 Голова 
Укравтодору 

  

19 лютого Голова Держпідпри-
ємництва 

Голова ДКА Міністр 
оборони  

 Міністр 
промислової 
політики  

 

20 лютого Міністр екології та 
природних ресурсів 

Голова ДМС  Голова 
Казначейства 

  

21 лютого Голова ДСНС      

24 лютого  Віце-прем’єр- Міністр    
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

міністр України 
Вілкул О. Ю. 

культури  

25 лютого Голова Держархбуд-інспекції Голова 
Укрдержреєстру 

 Міністр 
економічного 
розвитку і 
торгівлі  

Голова ДКА Міністр аграрної 
політики та 
продовольства  

26 лютого Голова Укрдержархіву Міністр 
культури  

    

7 лютого Міністр соціальної політики Голова 
Держсанепід-
служби 

    

28 лютого Голова Держцінінспекції  Віце-прем’єр-
міністр України 
Грищенко К. І. 

   

3 березня Голова Державної служби 
інтелектуальної власності 

Міністр екології 
та природних 
ресурсів  

    

4 березня Міністр промислової 
політики  

Міністр 
закордонних 
справ  

 Міністр фінансів Міністр 
регіонального 
розвитку, 

Голова 
Пенсійного 
фонду України 



 11

Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства  

5 березня Міністр молоді та спорту  Віце-прем’єр-
міністр України 
Грищенко К. І. 

Міністр 
соціальної 
політики  

   

6 березня Голова Державіаслужби Міністр 
внутрішніх 
справ  

    

10 березня  Голова Фонду 
державного майна 

    

11 березня Голова Пенсійного фонду 
України 

  Міністр освіти і 
науки  

Голова 
Антимоно-
польного 
комітету 

 

12 березня Міністр оборони  Міністр 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 

   Голова 
Укравтодору 
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

житлово-
комунального 
господарства  

13 березня Голова Держатом-
регулювання 

  Віце-прем’єр-
міністр України 
Вілкул О. Ю. 

  

       

14 березня Голова Держрибагентства Голова 
Держінформ-науки 

    

15 березня     Міністр 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 

 

17 березня Голова Держтуризм-курорту Міністр оборони     

18 березня Голова Державної служби 
зайнятості 

Міністр охорони 
здоров’я  

 Голова 
Держлікслужби 

 Міністр освіти і 
науки  

19 березня Голова Адміністрації Голова ДСНС Міністр   Голова 
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

Держприкордонслужби аграрної 
політики та 
продовольства  

Укрдержреєстру 

20 березня Голова 
Держенергоефективності 

Голова Держліс-
агентства 

    

21 березня Голова Держстату      
       
       
24 березня Голова Укрдержреєстру Міністр 

економічного 
розвитку і 
торгівлі  

    

25 березня Голова Антимонопольного 
комітету 

Міністр юстиції   Голова Держінвест-
проекту 

 Голова Держархбуд-
інспекції 

26 березня Голова ДМС Голова 
Держветфіто-
служби 

Голова 
Держтуризм-
курорту 

   

27 березня Міністр інфраструктури  Голова Пенсійного  Голова Міністр  
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Назва заходу та найменування засобу масової інформації 

Дата 
проведенн

я 
програма “Порядок 
денний”, Національна 
радіокомпанія України 

програма 
“Відкрита 
студія”, 

Національна 
радіокомпанія 

України 

інтерв’ю, 
“Укрінформ” 

прес-
конференція, 
“Укрінформ” 

інтерв’ю, 
“Урядовий 
кур’єр” 

пряма 
телефонна лінія, 

“Урядовий 
кур’єр” 

фонду України Адміністрації 
Держприкордон-
служби 

охорони 
здоров’я  

28 березня Міністр фінансів  Міністр 
внутрішніх 
справ  

    

30 березня Голова Держінформнауки Голова Держвод-
агентства 

    

_____________________ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2013 р. № 1060-р 

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження  
Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2013 р. № 125 

1. У розпорядженні: 
1) у назві розпорядження та абзаці другому пункту 2 слова і цифри “в процесі 

виконання Національного плану дій на 2013 рік” виключити; 
2) пункт 6 викласти в такій редакції: 
“6. Державному комітету телебачення і радіомовлення забезпечити подання 

щокварталу Кабінету Міністрів України звіту про результати проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава.”. 

2. У плані заходів з організації проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки “Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженому 
зазначеним розпорядженням: 

1) у назві плану заходів слова і цифри “в процесі виконання Національного 
плану дій на 2013 рік” виключити; 

2) у пункті 1 у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 11 березня” 
замінити словами і цифрою “до 1 січня”; 

3) у пункті 5 у графі “Найменування заходу” слова і цифри “стосовно 
виконання Національного плану дій на 2013 рік” виключити; 

4) пункт 7 виключити. 
___________________ 

 


