
Додаток 

до рішення Національної ради  

17.04.2013 № 803                                                      

 

Зауваження 

до проекту Закону України „Про Загальнодержавну програму 

конкуренції в Україні на 2014 – 2024 роки” 

 

Запропоновані норми проекту Закону України „Про Загальнодержавну 

програму конкуренції в Україні на 2014 – 2024 роки” (далі проекту Закону), 

що стосуються Національної ради, мають суттєві недоліки, а саме: 

1) у підпункті 12 пункту 2 „Сприяння розвиткові інфраструктурних 

товарних ринків” Завдань і Заходів із виконання Загальнодержавної програми 

розвитку конкуренції в Україні на 2014–2014 роки (далі Завдань і Заходів) 

щодо прийняття нормативно-правового акта про запровадження єдиного 

розміру ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати 

за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги головним виконавцем із виконання заходу 

визначено Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. 

На сьогодні, відповідно до ст. 31 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, Методика розрахунків ліцензійного збору за видачу або 

продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної 

послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу 

дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України 13 квітня 2011 року   

№ 412.  

Слід зазначити, що при Комітеті Верховної Ради України з питань 

свободи слова та інформації працює робоча група з підготовки нової редакції 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 6 червня 2012 року була 

схвалена Концепція нової редакції Закону, яка передбачає, що нарахування 

ліцензійного збору здійснюватиметься за формулою, яка буде зазначена у 

Законі, що може привести до проблеми у виконанні підпункту 12 пункту 2 

Завдань і Заходів із виконання Загальнодержавної програми розвитку 

конкуренції в Україні на 2014–2014 роки, оскільки Національна рада згідно 

ст. 93 Конституції України не є суб’єктом законодавчої ініціативи. 

2) щодо підпункту 3 пункту 2 Завдань і Заходів „Розвиток належного 

інформаційного забезпечення функціонування товарних ринків” про 

прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження механізмів 

надання потенційними покупцями інформації про володіння безпосередньо 

або опосередковано правами, що надають можливість концентрації 

управління у відповідній сфері, співвиконавцем якого є Національна рада, 

зазначаємо.  

На сьогодні відносини у сфері телебачення і радіомовлення в частині 

власників і засновників телерадіоорганізацій регулюються статтями 12, 24 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та не зобов’язують 

суб’єктів господарювання, які мають на меті здійснювати діяльність у сфері 
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телерадіомовлення, надавати інформацію про кінцевого бенефіціара, а лише 

відомості про засновника (засновників) та власника (власників).  

Тож надання такої інформації, у разі прийняття нормативно-правового 

акта, зазначеного у підпункті 3 пункту 2 Завдань і Заходів, буде неможливим 

без додаткових змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення” в 

частині зазначення суб’єктами господарювання у заявочних документах на 

отримання ліцензії інформації стосовно засновника (засновників), власника 

(власників) - кінцевого бенефіціара. 

Також зазначаємо, що наразі питання щодо зазначення у заявочних 

документах інформації про засновників та власників суб’єктів господарської 

діяльності у сфері телерадіомовлення обговорюється у робочій групі при 

Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації в 

рамках розробки нової редакції Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”. 

 

 
Начальник управління  

правового забезпечення    /підпис/  Шосталь О.В. 


