
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1877 

 

15.12.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 35 

Скасовано: 

рішення Національної ради 

від 28.12.2011 № 2981  

Про затвердження нової редакції Інструкції 

Національної ради України з питань  

телебачення і радіомовлення про порядок  

здійснення перевірок телерадіоорганізацій  

та провайдерів програмної послуги України 

 

Заслухавши інформацію першого заступника голови Національної ради 

О. Головатенко щодо результатів громадського обговорення проекту Інструкції 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги 

України, про внесення змін і доповнень, наданих державними установами та 

громадськими організаціями: Індустріальним Телевізійним Комітетом (ІТК), 

Незалежною Асоціацією телерадіомовників (НАМ), Телекомунікаційною  

Палатою України, Державним департаментом інтелектуальної власності 

Міністерства освіти і науки України, ДП „Українське агентство з авторських та 

суміжних прав”, Громадською організацією „Коаліція виконавців та 

продюсерів України”, Об’єднанням підприємств “Український музичний 

альянс”, Асоціацією музичної індустрії України, Асоціацією „Укртелемережа”  

до проекту, взятого за основу рішенням Національної ради від 29.07.2010  

№ 1127, керуючись статтями 13, 17 та частиною 1 статті 24 Закону України 

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

статтями 4, 5, 12 та 14 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Пропозиції до проекту Інструкції Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України, внесені 

Індустріальним Телевізійним Комітетом (ІТК), Незалежною Асоціацією 

телерадіомовників (НАМ), Телекомунікаційною Палатою України, Асоціацією 

„Укртелемережа”, врахувати частково. 

2. Відхилити пропозиції Державного департаменту інтелектуальної 

власності Міністерства освіти і науки України, ДП „Українське агентство з 

авторських та суміжних прав”, Громадської організації „Коаліція виконавців та 

продюсерів України”, Об’єднання підприємств „Український музичний 



альянс”, Асоціації музичної індустрії України щодо включення до проекту  

положень про можливість перевірки уповноваженими особами Національної 

ради наявності у телерадіоорганізацій угод на використання об’єктів 

авторського права, як такі, що не відносяться до наглядових повноважень 

Національної ради, визначених статтею 13 Закону України „Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”.   

3.Затвердити нову редакцію Інструкції Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України з додатками  

(додатки 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4 додаються). 

4. Для здійснення державної реєстрації Інструкції Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення про порядок здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України 

направити відповідні матеріали до Міністерства юстиції України. 

5. Після здійснення Міністерством юстиції України державної реєстрації 

Інструкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги України не пізніше як у десятиденний термін, 

оприлюднити її зміст (з додатками) в офіційному друкованому засобі масової 

інформації та розмістити матеріали на офіційному сайті Національної ради.   

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 

правового забезпечення, відділ зв’язків із ЗМІ та громадськістю, контрольно-

аналітичне управління, управління координації роботи представників та 

секретаріатів представників.    

 

 
Голова Національної ради                         /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


