
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

19.06.2013 № 1269 

 

Проект 

 

ЗМІНИ 

до Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги 

 

1. Назву Інструкції після слова “послуги” доповнити словами 

“оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу”. 

2. У розділі І: 

пункт 1.2 після слова “ліцензіатів” доповнити словами “матеріалів про 

адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про 

рекламу”;  

у пункті 1.3: 

абзац другий викласти у такій редакції:  

“адміністративне правопорушення (проступок) – протиправна, винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність”; 

доповнити пункт новими абзацами такого змісту: 

“протокол – документ, яким засвідчується факт вчинення ліцензіатом 

адміністративного правопорушення або порушення вимог законодавства про 

рекламу. 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством 

України.” 

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами 

третім – п’ятим.  

3. У пункті 2.3 розділу ІІ: 

абзац третій викласти у новій редакції: 



 2 

“виявлення Національною радою під час проведення моніторингу ознак 

порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії”.  

4. У пункті 4.1 розділу IV: 

абзаци п’ятий і шостий викласти у новій редакції: 

“ознайомлюватися з актом перевірки та/або протоколами і одержувати по 

одному примірнику оригіналу; 

надавати у письмовій формі свої пояснення, зауваження чи заперечення 

до акта перевірки та/або протоколів”. 

5. Пункт 5.2 глави V після слів “(додатки 2 – 5)”доповнити словами 

“та/або протоколи”. 

6. Доповнити Інструкцію новими розділами VII – IX такого змісту: 

“VII. Порядок складання протоколів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу 

7.1. Протоколи про адміністративні правопорушення (додаток 6) за 

порушення, передбачені статтями 164-6 – 164-8, 212-9 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – Кодексу) та про порушення 

законодавства про рекламу (додаток 7), складаються уповноваженими 

особами Національної ради (у тому числі в утворених нею у регіонах 

відповідних структурних підрозділах) за результатами перевірки, проведеної 

цими посадовими особами. 

7.2. Факти вчинення адміністративних правопорушень та порушень 

законодавства про рекламу встановлюються за результатами перевірки 

ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення.  

7.3. Якщо адміністративне правопорушення або порушення 

законодавства про рекламу вчинено кількома особами, то протокол 

складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох 

окремих адміністративних правопорушень або порушень законодавства про 

рекламу, протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.  
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7.4. Протокол складається українською мовою. Не допускається 

закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також 

унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, 

щодо якої він складений. 

7.5. У протоколі при його складанні обов’язково вказується стаття 

Кодексу або статті Закону України “Про рекламу”, згідно з якими передбачена 

відповідальність. 

7.6. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються 

місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи 

бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол, та які 

положення законодавства порушено. 

7.7. Уповноважена посадова особа зобов’язана ознайомити особу, щодо 

якої складається протокол, з її правами і обов’язками, про що робиться 

відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищезазначеним особа, щодо якої 

складається протокол, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови 

поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який 

засвідчується підписом уповноваженої особи. 

7.8. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати 

письмове пояснення та зауваження за суттю вчиненого правопорушення, яке 

вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення 

та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться 

запис у цьому протоколі. 

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання 

пояснень та зауважень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена 

особа вносить до нього відповідний запис, який засвідчується її підписом. 

7.9. Протокол підписується уповноваженою особою Національної ради та 

особою, щодо якої складається протокол. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=80731-10,%2080732-10
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У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від підписання 

протоколу уповноважена особа Національної ради робить про це відповідний 

запис, який засвідчує своїм підписом. 

Особа, щодо якої складається протокол, має право додати до протоколу 

пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви 

відмови від його підпису. 

7.10. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку 

вручається особі, стосовно якої він був складений. 

7.11. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факти 

вчинення адміністративних правопорушень або порушень законодавства про 

рекламу. 

Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), 

містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства. 

7.12. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факти 

вчинення адміністративних правопорушень або порушень законодавства про 

рекламу, подаються для розгляду на засідання Національної ради.  

За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про 

направлення протоколу до органів (посадових осіб), уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення або справи про 

порушення законодавства про рекламу. До протоколу додаються інші 

матеріали справи, що є в наявності Національної ради та які підтверджують 

факти вчинення адміністративних правопорушень або порушень 

законодавства про рекламу. 

VIII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу 

8.1. Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів 

розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені 

статтями 164-6 – 164-8, 212-9. 
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8.2. Справи про порушення законодавства про рекламу розглядаються 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів. 

IX. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу 

9.1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу забезпечують уповноважені особи 

Національної ради, які складають протоколи. 

9.2. Протокол про адміністративне правопорушення або про порушення 

законодавства про рекламу не пізніше наступного дня після його складання 

реєструється уповноваженою особою Національної ради у журналі реєстрації 

протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу (додаток 8), сторінки якого повинні бути 

прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Національної 

ради. Крім того, у цьому журналі проставляється відмітка про вручення 

другого примірника протоколу.  

9.3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року 

окремо. 

9.4. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків 

протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу (додаток 9).  

9.5. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу мають серію і номер. Бланки 

протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу мають наскрізну нумерацію та серію, що належать 

до відповідної адміністративно-територіальної одиниці (додаток 10).  

9.6. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення 

та про порушення законодавства про рекламу і журнали видачі бланків 
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протоколів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу зберігаються протягом строку, встановленого 

законодавством України”. 

 

Начальник контрольно- 

аналітичного управління       /підпис/ О. Левчук 
 

 

Начальник управління правового забезпечення   /підпис/ О. Шосталь 

 


