
Додаток 

до рішення Національної ради 

14.12.2011 № 2872 

План діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  Національної ради на 2012 рік 

 

 

№ Назва та вид 

регуляторного акта 

Ціль прийняття Строки 

підготовки 

/прийняття 

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 радіо 

мовлення щодо дотримання ТРО чинного 

законодавства, що регулює сферу суспільної моралі  

шляхом впровадження візуальних позначок 

класифікації кіновідеопродукції 

2012 

січень- 

червень 

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 радіо 

мовлення щодо порядку організації та здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги України 

2012 

січень- 

червень 

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 радіо 

мовлення щодо встановлення єдиного порядку 

ведення мовлення у дні трауру (скорботи, 

жалоби) та дні пам’яті  

 

2012 

січень- 

червень 

контрольно-

аналітичне 

управління, 

управління 

правового 

забезпечення 

 

 
 

4. Положення про видачу, 

продовження, 

переоформлення та видачу 

дубліката ліцензії 

провайдера програмної 

послуги 
 

Регулювання відносин у сфері телебачення і 

радіомовлення щодо порядку видачі та 

переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги, внесення змін до ліцензії, видачі дубліката 

ліцензії та визначення механізму реалізації норм 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення” 

при ліцензуванні провайдерів програмної послуги 

2012 

січень- 

червень 

управління 

ліцензування 

телерадіомовлення, 

управління 

правового 

забезпечення 

5. 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 встановлення порядку і 

процедури  позасудового скасування санкції – 

„оголошення попередження” 

2012 

січень- 

червень 

контрольно-

аналітичне 

управління, 

управління 

правового 

забезпечення 

6. Порядок розробки 

(надання) висновків щодо 

електромагнітної 

сумісності  

радіоелектронних засобів 

мовлення, необхідних для 

Встановлення порядку взаємодії між Національною 

радою та НКРЗ  про розробку та надання  висновків 

щодо електромагнітної сумісності  

радіоелектронних засобів мовлення 

2012 

січень- 

червень 

управління 

науково-

технічного і 

частотного 

розвитку, 

управління 



створення та розвитку 

каналів мовлення, мереж 

мовлення та телемереж 

правового 

забезпечення 

 

7. Внесення змін до Плану 

розвитку національного 

телерадіоінформаційного 

простору  

На виконання вимог статті 21 Закону України ”Про 

телебачення і радіомовлення” щодо перегляду 

Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору не рідше одного 

разу на рік, за результатами звіту Національної 

ради   та враховуючи стан розвитку 

телерадіоінформаційної галузі  

     

2012 

  вересень - 

листопад  

управління 

науково-

технічного і 

частотного 

розвитку, 

управління 

правового 

забезпечення 

 

                                                                                                                                                                                    

 

Голова    /підпис/   Манжосов В.А. 

 

 
 


