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м. Київ

Протокол № 17

Про нарахування ліцензійного збору відповідно
до прийнятих рішень Національної ради
(про видачу, продовження ліцензії на мовлення
та провайдера програмної послуги)

У зв’язку із набранням чинності (оприлюдненням в „Урядовому кур’єрі”
від 15.04.2011 № 69) Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу
або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера
програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та
видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги,
керуючись статтею 31 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”,
статтями 17, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення” та офіційними даними Державної служби
статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України)
Національна рада
вирішила:
1. На підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або
продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги,
визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката
ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі Методика)
нарахувати, згідно з прийнятими рішеннями Національної ради про видачу,
продовження ліцензії на мовлення та провайдера програмної послуги,
ліцензійний збір згідно з додатками 1, 2.
2. Затвердити на підставі Методики та результатів попереднього аналізу
програмної концепції мовлення обсяги зменшення або збільшення розміру
ліцензійного збору за програмне наповнення згідно з додатками.
3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики та згідно з
додатками до рішення, провести розрахунки ліцензійних зборів та видати
рахунки, врахувавши: - розмір мінімальної заробітної плати на момент
прийняття рішення (960,00); територію надання послуг згідно з прийнятими
рішеннями;
коефіцієнти
врахування
територіальних
особливостей
розповсюдження програм, розраховані згідно з відповідною територією та
чисельністю наявного населення України на 01.01.2010 (офіційні дані
Державної служби статистики).

4. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансово-економічне,
контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення та правового
забезпечення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної
ради В. Манжосова.
Голова Національної ради
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