
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1343 

 

17.07.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про розгляд проекту Закону України 

“Про перелік адміністративних послуг 

та плату (адміністративний збір) за їх надання” 

 

Розглянувши проект Закону України “Про перелік адміністративних 

послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання”, керуючись частиною 

другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, Національна рада   

 

вирішила:  

1. Не погоджувати проект Закону України “Про перелік адміністративних 

послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання” (обґрунтування 

додається). 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі 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  

17.07.2013 № 1343 

 

Обґрунтування щодо непогодження 

проекту Закону України “Про перелік адміністративних послуг 

та плату (адміністративний збір) за їх надання” 

 

1. Національна рада є спеціальним конституційним, постійно діючим 

позавідомчим державним органом, правові засади діяльності та правовий статус 

якої визначено законами України “Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, “Про телебачення і радіомовлення”. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених законами України “Про 

телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”. 

Законопроектом пропонується віднести Національну раду до переліку 

державних органів, який надаватиме адміністративні послуги, пов’язані з 

ліцензуванням суб’єктів господарювання у сфері телебачення і радіомовлення.   

Зазначені зміни призведуть до часткового дублювання, в результаті чого 

створюватимуться правові колізії щодо тлумачення норм, які не 

узгоджуватимуться між собою. 

Закон України “Про телебачення і радіомовлення” є спеціальним законом, 

чітко регламентує відносини, що виникають у сфері телебачення і 

радіомовлення, зокрема ліцензування. Отже процедура ліцензування повинна 

бути передбачена саме в цьому законі.  

2. Перелік адміністративних послуг без урахування документів дозвільного 

характеру (додаток 1 до Закону України) не є вичерпним і остаточним. 

Україна взяла на себе зобов’язання відключення аналогового мовлення у 

2015 році, у зв’язку із переходом на цифрове мовлення, тому перелік послуг 

суттєво зміниться. 

3. Законопроект обмежується традиційними формами електронних засобів 

комунікації, не відображає їх змін, привнесених новітніми технологіями, і 

відповідно зростання конвергенції засобів масової інформації.  

4. Вартість ліцензування встановлюється Кабінетом Міністрів України 

відповідно до статті 31 “Плата за видачу, продовження, переоформлення 

ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера 

програмної послуги” Закону України  “Про телебачення і радіомовлення”.  

За визначенням видача ліцензій є адміністративною послугою, але 

враховуючи спеціальний порядок ліцензування у сфері телебачення і 

радіомовлення, вона надається безкоштовно, оскільки плата встановлюється за 

параметрами, не пов’язаними із виконанням Національної ради робіт по її 

виготовленню. По суті це плата за використання природно обмеженого 

радіочастотного ресурсу України.   
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Таким чином вважаємо, що віднесення  Національної ради до сфери дії 

законів України “Про адміністративні послуги”, “Про перелік адміністративних 

послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» підриватиме 

незалежність системи ліцензування та Національної ради. 

Пропозиції: у зв’язку із вищезазначеним, пропонуємо не погоджувати 

проект Закону України “Про перелік адміністративних послуг та плату 

(адміністративний збір) за їх надання”. 

 

 
Начальник управління  

бухгалтерської служби – 

головний бухгалтер    /підпис/  Стороженко Т.В. 

 

Начальник управління  

правового забезпечення     /підпис/  Шосталь О.В. 

 


