
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту Положення про офіційний моніторинг телерадіопрограм 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

Відповідно до статті 13 Закону України “Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення” (далі – Закон) Національна рада 

здійснює наглядові повноваження, зокрема здійснює офіційний моніторинг 

телерадіопрограм. Крім того, частиною сьомою статті 11 Закону визначено, 

що представник Національної ради зобов’язаний здійснювати моніторинг 

телерадіопрограм.  

Водночас, Законом не передбачено порядку і процедури проведення 

офіційного моніторингу телерадіопрограм, що позбавляє права Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

в повній мірі здійснювати наглядові повноваження.  

У зв’язку із цим, Національною радою розроблено проект Положення 

про офіційний моніторинг телерадіопрограм. 

2. Цілі державного регулювання 

Метою проекту Положення про офіційний моніторинг телерадіопрограм 

є визначення порядку і процедури проведення офіційного моніторингу 

телерадіопрограм, одержання об’єктивної інформації для оцінки  дотримання 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги ліцензійних 

умов та законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, що 

сприятиме здійсненню наглядових повноважень Національною радою. 

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягення зазначених цілей 

Під час підготовки проекту Положення було опрацьовано два 

альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі. 

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній 

сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.  

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у проекті Положення, 

згідно з яким запроваджується порядок і процедура проведення офіційного 

моніторингу телерадіопрограм, визначається об’єкт моніторингу, 

уповноважені особи, які проводять моніторинг.   

Таким чином, другий спосіб є оптимальним варіантом, який дозволить 

вирішити вищезазначені проблеми. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Проектом Положення пропонується передбачити: 

форми моніторингу (комплексний, тематичний, вибірковий); 

порядок проведення моніторингу; 

технічні особливості моніторингу; 

створення моніторингового центру Національної ради та регіональних 

моніторингових центрів; 

складення актів моніторингу для телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги; 
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використання інформації, одержаної під час моніторингу. 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта 

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його 

вимог суб’єктами ринку висока. 

Прийняття цього регуляторного акта дозволить об’єктивно проводити 

моніторинг телерадіопрограм шляхом дослідження ефірної (програмної) 

діяльності телерадіоорганізацій та діяльності провайдерів програмної 

послуги для з’ясування реального стану та (або) його відповідності чинному 

законодавству, в тому числі, ліцензійним умовам, технічним параметрам. 

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України. 

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 

передбачають нанесення шкоди суб’єктом господарювання. 

Запровадження зазначеного проекту Положення забезпечить високу 

вірогідність досягнення поставлених цілей. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз 

вигод та витрат 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного 

акта:  
Суб’єкти Вигоди Витрати 

Держава здійснення наглядових повноважень 

Національною радою; 

захист інформаційного простору; 

підтримка позитивного іміджу держави, як 

країни, що створює сприятливі умови для роботи 

суб’єктів господарювання   

додаткові витрати  

відсутні 

Суб’єкти 

господарювання   

чіткий і прозорий механізм проведення 

моніторингу телерадіопрограм 

додаткові витрати  

відсутні 

Громадяни отримання інформації про стан 

телерадінформаційного простору в Україні; 

можливість перегляду якісного 

телерадіоінформацйного продукту 

додаткові витрати  

відсутні 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, 

що підтверджує необхідність прийняття цього регуляторного акта. 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Положення набирає чинності з дня його опублікування. 

Термін дії Положення є необмеженим у часі до прийняття нового 

нормативно-правового акта або втрати ним чинності. 

8. Показники результативності регуляторного акта 

Основними показниками результативності регуляторного акта є 

покращення інформаційного забезпечення населення. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Положення 

для громадського обговорення розміщено у підрозділі “Проекти 
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регуляторних актів” розділу “Регуляторна діяльність” офіційного веб-сайту 

Національної ради. 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим 

актом шляхом аналізу статистичних даних. 

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення 

заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

 
Голова 

Національної ради                                       /підпис/                 В. А. Манжосов          
 

 


