
Додаток 1 

до рішення Національної ради  

15.12.2010 № 1883 

 

План діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  Національної ради на 2011 рік 

 

№ Назва та вид регуляторного акта Ціль прийняття Строки 

підготовки 

проекту 

Назва 

відповідального 

підрозділу за 

розроблення 

проекту 

1. 
Система візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, 

на яку вона розрахована 
 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції 

2011 контрольно-

аналітичне 

управління,  

управління 

правового 

забезпечення 

2. Інструкція Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення про 

порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги 

 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

порядку здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги 

України 

2011 контрольно-

аналітичне 

управління,  

управління 

правового 

забезпечення 

 



3. Правила ведення мовлення на теле- і 

радіоканалах у дні трауру (скорботи, 

жалоби) та дні пам’яті  

 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

мовлення у дні трауру 

(скорботи, жалоби) та дні пам’яті  

2011 контрольно-

аналітичне 

управління,  

управління 

правового 

забезпечення 

 

4. Правила ведення Державного реєстру 

телерадіоорганізацій України 

 
 

 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

ведення Державного реєстру 

телерадіоорганізацій України 

2011 управління 

ліцензування 

телерадіомовлення, 

управління 

правового 

забезпечення 

5. Інструкція про видачу, продовження, 

переоформлення та видачу дубліката 

ліцензії провайдера програмної послуги 
 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

порядку видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, внесення змін 

до ліцензії провайдера програмної 

послуги та видачі дубліката 

ліцензії провайдера програмної 

послуги 

2011 управління 

ліцензування 

телерадіомовлення, 

управління 

правового 

забезпечення 

6. Методика розрахунку розмірів 

ліцензійного збору  
 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо  

розрахунку розмірів ліцензійного 

збору  

2011 фінансово-

економічне 

управління, 

управління 

правового 

забезпечення 

 



7.  Положення про порядок ретрансляції 

іноземних  телепрограм у 

багатоканальних мережах України  

 

 

 

 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

визначення переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення  

2011 контрольно-

аналітичне 

управління,  

управління 

правового 

забезпечення 
 

8. Положення про скасування санкції - 

„оголошення попередження” застосованої 

Національною радою за порушення умов 

ліцензії та законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо 

позасудового скасування санкції – 

„оголошення попередження” 

2011 контрольно-

аналітичне 

управління,  

управління 

правового 

забезпечення 

 

9. Порядок розробки (надання) висновків 

щодо електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів мовлення, 

необхідних для створення та розвитку 

каналів мовлення, мереж мовлення та 

телемереж 

Регулювання відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо  

електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів 

мовлення 

2011 управління 

ліцензування 

телерадіомовлення 

 

 

  

Начальник управління правового забезпечення    /підпис/   М. Пушкаренко 

 

 


