
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 962 

 

12.05.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Скасовано: 

рішення Національної ради 

від 28.12.2011 № 2980 

 

Про затвердження Положення про скасування 

санкції „оголошення попередження”,  

застосованої Національною радою за порушення  

умов ліцензії та законодавства України  

телерадіоорганізаціями  і провайдерами програмної послуги 

 

Заслухавши інформацію першого заступника голови Національної ради  

О. Головатенко щодо результатів громадського обговорення проекту 

Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої 

Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, взятого за основу 

рішенням Національної ради від 19.01.2011 № 103, за участі громадських 

організацій: Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК), Незалежної 

Асоціації телерадіомовників (НАМ), Телекомунікаційної Палати України, 

Асоціації „Укртелемережа”, керуючись статтями 13, 17 та частиною першою 

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 Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, внесені Індустріальним Телевізійним Комітетом (ІТК), Незалежною 

Асоціацією телерадіомовників (НАМ), Телекомунікаційною Палатою України, 

Асоціацією „Укртелемережа”, врахувати частково. 

2. Затвердити Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, що додається. 

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 



4. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю 

оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 

5. Після державної реєстрації, рішення  Національної ради  від 23.05.2008 

№ 968 „Про порядок застосування норм пункту б частини 7 статті 33 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення” та від 04.06.2008 № 1073 „Про 

затвердження форми заяви про скасування санкції „оголошення попередження”  

є такими, що втратили чинність. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення, відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю, 

контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи 

представників та секретаріатів представників. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Головатенко. 

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 
 


