
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 902 

 

22.05.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про розгляд проекту Закону України 

“Про затвердження Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії  

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки” 

 

Розглянувши проект Закону України “Про затвердження Загально-

державної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-

2018 роки”, керуючись частиною другою статті 24 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада  

 

вирішила:  

1. Погодити проект Закону України “Про затвердження Загально-

державної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-

2018 роки” із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства охорони 

здоров’я України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову  

Національної ради В. Манжосова. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

22.05.2013 № 902 

 

Зауваження 

до проекту Закону України “Про затвердження Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  

на 2014-2018 роки” 

 

1. У тексті законопроекту слід вірно вказати назву Національної ради у 

відповідному відмінку, а саме: “Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення”. 

2. Заходом 6) пункту 1 розділу ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ додатку 

2 до Програми ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 

роки пропонується визначити Національну раду з питань телебачення і 

радіомовлення співвиконавцем за проведення широкомасштабних 

інформаційних кампаній з питань профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Відповідно до статті 1 Закону України “Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами.  

Повноваження Національної ради визначені статтями 13, 14 “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”. Крім того, 

відповідно до статті 70 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада здійснює контроль та нагляд за дотриманням законодавства 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги. 

Враховуючи те, що до компетенції Національної ради не належать 

зазначені вище функції щодо виконання запропонованого заходу, проведення 

широкомасштабних інформаційних кампаній буде неможливим. 

Частиною третьою статті 5 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення” передбачено, що не вмотивоване законодавством України 

втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, 

громадських чи релігійних об’єднань, їх посадових осіб чи працівників, а також 

власників у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається.  

У зв’язку з цим пропонуємо вилучити Національну раду із співвиконавців 

заходу та викласти його у такій редакції: “6) Сприяти висвітленню державними 

та комунальними телерадіоорганізаціями заходів у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу”. 

 

 
Начальник управління правового забезпечення   /підпис/ О. Шосталь 

 


