
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

Частиною четвертою статті 7 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення” визначено, що єдиним органом державного регулювання у 

сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження 

телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення (далі – Національна рада). 

До наглядових повноважень Національної ради статтею 13 Закону 

України “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення” віднесено нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог 

законодавства України щодо реклами та спонсорства у сфері 

телерадіомовлення; нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та 

умов ліцензій; нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства 

України у сфері кінематографії; застосування в межах своїх повноважень 

санкцій відповідно до закону. 

Стаття 70 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” наділяє 

Національну раду функцією щодо здійснення контролю за дотриманням та 

забезпеченням виконання вимог: законодавства України у сфері телебачення 

і радіомовлення; Закону України “Про рекламу” щодо спонсорства і порядку 

розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні; законодавства про 

кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів.  

Відповідно до пункту “e” частини першої статті 59 Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення” телерадіоорганізація зобов’язана виконувати 

правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством.  

Статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(далі – КУпАП) визначено, що уповноважені посадові особи Національної 

ради, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 

та Севастополі мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення. 

Статтями 164-6 – 164-8, 212-9 КУпАП передбачено адміністративну 

відповідальність за: демонстрування і розповсюдження фільмів без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів 

на каналах мовлення телебачення України; порушення умов розповсюдження 

і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення 

України; недотримання квоти демонстрування національних фільмів при 

використанні національного екранного часу на каналах мовлення 

телебачення України; порушення порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням 

засобів масової інформації. 
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Частиною першою статті 26 Закону України “Про рекламу” визначено, 

що контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснює у 

межах своїх повноважень Національна рада – щодо телерадіоорганізацій усіх 

форм власності. 

Відповідно до пункту 9 Порядку накладення штрафів за порушення 

законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.05.2004 № 693, підставою для розгляду справи про порушення 

законодавства про рекламу є відповідний протокол, складений 

уповноваженою посадовою особою Антимонопольного комітету, 

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Мінфіну, НКЦПФР 

або Держспоживінспекції та її територіальних органів. 

У зв’язку із цим виникає потреба у правовому урегулюванні процедури 

складання протоколів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу уповноваженими на те особами 

Національної ради.  

З метою вирішення питання Національною радою розроблено проект про 

внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (далі – Інструкція). 

2. Цілі державного регулювання 

Інструкція спрямована на упорядкування процедури складання 

уповноваженими на те особами Національної ради протоколів та формування 

матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачених статтями  

164-6 – 164-8, 212-9 та порушення законодавства про рекламу, подання їх на 

розгляд повноважним органам. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягення зазначених цілей 

Під час підготовки Інструкції 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, згідно з 

яким запроваджуватиметься порядок і процедура складання протоколів 

уповноваженими на те особами Національної ради та матеріалів про 

адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про 

рекламу. 

Таким чином, другий спосіб є оптимальним варіантом, який дозволить 

вирішити вищезазначені проблеми. 

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

Інструкція спрямована на упорядкування порядку складання протоколів 

уповноваженими на те особами Національної ради та подання органам, 

уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, про 

порушення законодавства про рекламу, протоколів та матеріалів про 

адміністративні правопорушення, про порушення законодавства про 

рекламу. 
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Проектом пропонується внести зміни до Інструкції про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги. 

У разі прийняття Інструкції, протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтями 164-6 – 164-8, 212-9 та про 

порушення законодавства про рекламу, складатимуться уповноваженими на 

те особами Національної ради, якщо ці порушення за своїм характером не 

тягнутимуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності. 

Інструкція містить чіткий перелік норм законодавства, у разі порушення 

яких уповноважені особи Національної ради складають протоколи про 

адміністративні правопорушення, про порушення законодавства про 

рекламу, та зазначає осіб, відносно яких можуть складатися протоколи про 

адміністративні правопорушення, про порушення законодавства про 

рекламу. 

Інструкцією також встановлюються вимоги до оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про 

рекламу, зокрема, до реквізитів протоколу, порядку ознайомлення та 

підписання протоколів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу, порядку оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення та порушення законодавства про рекламу 

уповноваженими особами Національної ради, які склали протокол. 

Визначаються органи, на розгляд яких передаються матеріали про 

адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про 

рекламу для прийняття відповідного рішення. 

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 надасть можливість 

уповноваженим особам Національної ради складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164-6 – 164-8, 212-9 

та протоколи про порушення законодавства про рекламу. 

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 зазначеної Інструкції 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 упорядкування порядку складання протоколів 

про адміністративні правопорушення та про 

додаткові витрати  

відсутні 
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порушення законодавства про рекламу 

уповноваженими особами Національної ради. 

Подання органам, уповноваженим розглядати 

справи про адміністративні правопорушення та 

про порушення законодавства про рекламу, 

протоколів та матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства 

про рекламу. 

Суб’єкти 

господарювання 

визначення чіткої та прозорої процедури 

застосування до посадових осіб суб’єктів 

господарювання заходів адміністративного 

впливу за порушення вимог законодавства. 

додаткові витрати  

відсутні 

Громадяни дія акта не поширюється на окремих громадян. посадові особи 

суб’єкта 

господарювання 

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 

Інструкція набирає чинності з дня його опублікування. 

Термін дії Інструкції 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 належне 

виконання уповноваженими особами Національної ради вимог законодавства 

під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Інструкції для 

громадського обговорення розміщено у підрозділі “Проекти 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  
 

 


