
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту документу 

 

„Інструкція 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій  

та провайдерів програмної послуги України” 

 

Визначення та оцінка важливості проблеми 

 

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним 

органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у 

сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, 

передбачених цими законами (ч. 1 ст. 1 Закону України „Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”). 

Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення 

і радіомовлення незалежно від  способу  розповсюдження телерадіопрограм і 

передач є Національна рада України з питань телебачення  і  радіомовлення  

(далі - Національна  рада) - спеціальний конституційний, постійно діючий 

позавідомчий державний орган (ч. 3 ст. 7 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”). 

Національна  рада  здійснює  контроль  за  дотриманням  та  забезпечує 

виконання вимог: законодавства України у сфері телебачення і 

радіомовлення; Закону України "Про рекламу" щодо спонсорства і  порядку 

розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні; законодавства про 

захист суспільної моралі; законодавства про кінематографію щодо квоти 

демонстрування  національних фільмів; законодавства про вибори                      

(ч. 1 ст. 70 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”). 

Відповідно до статті 13 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” Національна рада здійснює наглядові 

повноваження.   

Ці закони передбачають здійснення нагляду за діяльністю ліцензіатів, але 

не визначають сам порядок організації та проведення перевірок, оформлення 

результатів перевірки ліцензіатів, права та обов’язки уповноважених осіб 

Національної ради, перелік документів, які стосуються предмету перевірки. 

У зв’язку з цим Національна рада розробила і затвердила рішенням від 

24.01.2007 № 69 Інструкцію про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України. 

З 1 січня 2008 року набув чинності Закон  України „Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, яким 

визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, а 

також права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час 

здійснення державного нагляду (контролю). 
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Вимоги цього закону не узгоджуються з нормами  Інструкції про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги України, затвердженої рішенням від 24.01.2007 № 69. 

Крім того, 9 грудня 2009 року набули чинності зміни до ст. 17 Закону 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, відповідно до яких регуляторні, у тому числі нормативно-

правові, акти Національної ради мають проходити всі стадії  прийняття  та  

порядок  оприлюднення  актів, визначені  Законом  України  "Про  засади  

державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

Керуючись вимогами статті 8 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проведено аналіз 

регуляторного впливу проекту регуляторного акту. 

 

Обґрунтування необхідності державного регулювання 

Національна  рада  здійснює  контроль  за  дотриманням  та  забезпечує 

виконання вимог: законодавства України у сфері телебачення і 

радіомовлення; Закону України "Про рекламу" щодо спонсорства і  порядку 

розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні; законодавства про 

захист суспільної моралі; законодавства про кінематографію щодо квоти 

демонстрування  національних фільмів; законодавства про вибори  (ч. 1      

ст. 70 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”). 

Відповідно до статті 13 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” Національна рада здійснює: 

нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України у сфері 

телебачення і радіомовлення; 

нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо 

реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення; 

нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій; 

нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку 

мовлення  під час проведення виборчих кампаній та референдумів; 

нагляд за дотриманням стандартів та норм технічної якості 

телерадіопрограм; 

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у 

сфері кінематографії; 

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства 

України щодо частки  вітчизняного продукту у їх програмах (передачах) та 

щодо вживання мов при здійсненні телерадіомовлення; 

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства  у сфері 

захисту суспільної моралі; 

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо 

частки іноземних інвестицій у їх статутному фонді; 

застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до закону; 

офіційний моніторинг телерадіопрограм. 
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Як вбачається із зазначених норм, Національна рада наділена широким 

колом наглядових повноважень, щодо яких не визначено механізм і спосіб їх 

реалізації. 

Отримання об’єктивної інформації стосовно стану дотримання суб’єктами 

інформаційної діяльності (ліцензіатами) чинного законодавства України та 

вимог ліцензії є можливим лише у разі проведення заходів державного 

нагляду (контролю)  у сфері телебачення і радіомовлення, тобто проведення 

планових та позапланових перевірок. 

Відсутність приведеного до чинного законодавства механізму і способу 

здійснення заходів державного нагляду (контролю), зокрема  проведення 

перевірок, створює незручності для всіх суб’єктів відносин, що виникають у 

сфері телебачення і радіомовлення,  під час виконання Національною радою 

своїх наглядових повноважень. 

Частиною 1 статті 17 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” передбачено, що Національна рада в 

межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі 

нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії. 

З метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства 

порядку здійснення нагляду за діяльністю телерадіоорганізацій і провайдерів 

програмної послуги Національна рада розробила нову Інструкцію, яка 

встановлює загальні правила проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги (далі - ліцензіатів) України. 

 

Обґрунтування неможливості 

 розв’язання проблеми за допомогою  діючих регуляторних актів 

 

Національна рада розробила і затвердила рішенням від 24.01.2007 № 69 

Інструкцію про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги України. 

З 1 січня 2008 року набув чинності Закон  України „Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, яким 

визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 

повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, а 

також права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час 

здійснення державного нагляду (контролю). 

Вимоги цього закону не узгоджуються з нормами  Інструкції про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги України, затвердженої рішенням від 24.01.2007 № 69.  Цим і 

обґрунтовується неможливість розв’язання проблеми за допомогою  діючих 

регуляторних актів, у зв’язку з чим виникла потреба в запровадженні нової 

Інструкції. 
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Визначення очікуваних  результатів    

прийняття   запропонованого регуляторного  акта 

 

Впровадження Інструкції про порядок проведення перевірок надасть 

можливість усунути розбіжності, які виникли внаслідок прийняття Закону  

України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності”.  

Крім того, Інструкція регулюватиме порядок здійснення перевірок 

діяльності ліцензіатів відповідно до норм і вимог чинного законодавства у 

сфері телерадіомовлення. 

 

Визначення цілей державного регулювання 

 

Метою прийняття  Інструкції є її вдосконалення та приведення до норм 

чинного законодавства. Запропонований акт визначає основні завдання, 

терміни, організацію та строки проведення перевірок, повноваження 

суб’єктів перевірок, їхні права та обов’язки, порядок проведення 

моніторингу, а також порядок оформлення акту перевірки. 

  

Визначення та оцінка усіх прийнятних  

альтернативних  способів досягнення встановлених цілей та 

аргументація переваг обраного способу досягнення встановлених цілей 

 

Під час розробки проекту Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України розглянуто 

такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 

1. Залишення існуючої ситуації без змін. 

Залишення існуючої ситуації без змін призведе до заглиблення існуючих 

проблем і жодним чином не сприятиме їх вирішенню. У цьому випадку при 

використанні діючої Інструкції під час проведення перевірок виникає 

неузгодженість із нормами  Закону  України „Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, що може спричинити  

прийняття необ’єктивного рішення. Така ситуація призведе до дискримінації 

інтересів ліцензіатів та Національної ради та до збільшення випадків 

оскарження ліцензіатами дій регуляторного органу, тому зазначена 

альтернатива є неприпустимою.  

2. Внесення змін до існуючих законів у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

Національній раді не належить право законодавчої ініціативи у Верховній 

Раді України (ст. 93 Конституції України). Оскільки Національна рада не 

може впливати на законотворчі процеси, тому процедура внесення змін до 

законів у сфері телебачення і радіомовлення може бути досить тривалою.  

Враховуючи особливості процедури внесення змін до законів, необхідно 

усвідомлювати, що наслідком може бути як неприйняття відповідного  
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законопроекту, так і ухвалення його із  зауваженнями, не прийнятними 

для Національної ради. 

3. Розробка та затвердження нового нормативно-правового акту.  

Розробка та затвердження нової Інструкції про порядок здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України 

відповідає потребам Національної ради та принципам державної 

регуляторної політики. 

Затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення 

поставлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу  

Національній раді належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної 

політики у сфері телебачення і радіомовлення. 

      

Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта  

 

Затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок дозволить  

якісно проводити перевірки, оформляти акти перевірок, оперативно 

з’ясовувати стан дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства та 

умов ліцензії. 

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного 

прозорого механізму при здійсненні нагляду Національною радою за 

діяльністю ліцензіатів. 

 

 

Обґрунтування можливості  досягнення встановлених  

цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

 

У разі прийняття Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України буде 

забезпечено реалізацію єдиної державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

 Також буде досягнуто поставлених цілей щодо вдосконалення та 

приведення Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України до норм 

чинного законодавства. Запропонований акт визначає основні завдання, 

терміни, організацію та строки проведення перевірок, повноваження 

суб’єктів перевірок, їхні права та обов’язки, порядок проведення 

моніторингу, а також порядок оформлення акту перевірки. 

 

 

Обґрунтування того,    що     досягнення     запропонованим 

регуляторним  актом  встановлених  цілей  є  можливим з найменшими 

витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також 

того,  що вигоди,  які виникатимуть внаслідок дії  запропонованого 
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регуляторного акта,  виправдовують відповідні витрати у випадку,  

якщо витрати  та/або  вигоди  не  можуть бути кількісно визначені 

 

Впровадження Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України не потребує 

додаткових витрат з боку ліцензіатів, громадян та держави.  

 

Оцінка можливості    впровадження    та 

виконання   вимог регуляторного акта залежно  від  ресурсів,  якими  

розпоряджаються органи державної влади,  органи місцевого 

самоврядування,  фізичні та юридичні особи,  які повинні 

впроваджувати  або  виконувати  ці вимоги  

 

Для впровадження Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України не потрібно 

залучення додаткових витрат з бюджету, оскільки воно здійснюватиметься в 

межах повноважень Національної ради. 

Для адміністрування процесу контролю за виконанням вимог Інструкції 

про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги України немає необхідності створювати нові робочі 

місця. Здійснення передбачених цією Інструкцією повноважень буде 

покладено на службовців апарату Національної ради. 

 

Оцінка ризику    впливу    зовнішніх    чинників     

на    дію запропонованого регуляторного акта 

 

 При підготовці проекту Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України не 

встановлено зовнішніх  чинників на дію акту. 

 

Обґрунтування запропонованого  

строку чинності регуляторного акта 

 

Строк чинності Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України у разі її 

прийняття і затвердження не може перевищувати строків дії законів України 

„Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності”, „Про телебачення і радіомовлення”,  „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”. 

 

 

Визначення показників результативності регуляторного акта 

 

 Показниками результативності Інструкції про порядок здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України є: 
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1. Створення однакових умов діяльності для всіх суб’єктів 

телерадіоінформаційного простору та сприяння його розвитку. 

2. Зменшення витрат робочого часу у зв’язку з появою чіткої 

регламентації дій під час проведення перевірок Національною радою. 

3. Зменшення кількості судових справ за позовами ліцензіатів до 

Національної ради про оскарження порядку проведення перевірок. 

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 

 

Відстеження  результативності  Інструкції про порядок здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України 

проводитиметься шляхом надання пропозицій щодо внесення змін до 

Інструкції.  

Відстеження результативності Інструкції буде проводитися відповідно до 

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". 

      

 
Голова Національної ради    /підпис/       В. Манжосов 

 

 


