
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту Порядку взаємодії Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення з Державним підприємством “Український 

державний центр радіочастот” та суб’єктами інформаційної діяльності з 

питань замовлення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом України 

для потреб телерадіомовлення 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

Відповідно до абзацу сьомого статті 15 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, пункту 4 

статті 24 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення. 

На підставі розгляду звернення суб’єкта інформаційної діяльності щодо 

створення та розвитку каналу мовлення, мережі мовлення або 

багатоканальної телемережі, наданого відповідно до пункту 2.2 глави 2 

розділу ІІ Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 

затвердженого рішенням Національної ради від 01 грудня 2010 року № 1684 

(із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної ради від 14 грудня 

2011 року № 2874, від 26 грудня 2012 року № 2561), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 20 грудня 2010 року за № 1294/18589, Національна рада 

приймає рішення про замовлення в УДЦР розроблення висновків. 

Підготовку висновків щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення здійснює Державне 

підприємство “Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) 

відповідно до пункту 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про 

радіочастотний ресурс України”. 

На сьогодні законодавством України не передбачено чіткої процедури 

взаємодії Національної ради з УДЦР, суб’єктами інформаційної діяльності у 

процесі оформлення, розгляду замовлень та отримання висновків щодо 

можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення. 

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

взаємодії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з 

Державним підприємством “Український державний центр радіочастот” та 

суб’єктами інформаційної діяльності з питань замовлення висновків щодо 

можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення (далі – проект Порядку взаємодії). 

2. Цілі державного регулювання 

Метою проекту Порядку взаємодії є визначення порядку взаємодії 

Національної ради з УДЦР, суб’єктами інформаційної діяльності у процесі 
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оформлення, розгляду замовлень та отримання висновків щодо можливості 

та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення, що сприятиме здійсненню повноважень Національною 

радою. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягення зазначених цілей 

Під час підготовки проекту Порядку взаємодії 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 Порядку 

взаємодії, згідно з яким запроваджуватиметься порядок і процедура 

оформлення, розгляду замовлень та отримання висновків щодо можливості 

та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення. 

Таким чином, другий спосіб є оптимальним варіантом, який дозволить 

вирішити вищезазначені проблеми. 

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

Проектом Порядку взаємодії пропонується передбачити визначення 

термінів “замовлення Національної ради про розроблення висновків”, 

“висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом 

України для потреб телерадіомовлення”, “радіоелектронний засіб мовлення”, 

оформлення та розгляд замовлень, підготовку та надання висновків. 

Оформлення замовлень Національної ради про розроблення висновків 

щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України 

для потреб телерадіомовлення здійснюватиметься в залежності від 

організаційно-технологічних особливостей радіотехнології. На кожний 

радіоелектронний засіб мовлення оформлюватиметься окреме замовлення за 

встановленими формами. Обмін інформацією щодо виданих ліцензій на 

мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення 

між Національною радою та УДЦР здійснюватиметься двічі на рік. 

Розглядатиме замовлення Національної ради та розроблятиме висновки 

УДЦР. Надання висновків залежатиме від строків виконання робіт та їх 

оплати. 

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 врегулює процедуру замовлення, 

розгляду та оформлення висновків щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом для телерадіомовлення, визначатиме права 

суб’єктів інформаційної діяльності під час створення та розвитку каналів 

мовлення або багатоканальних телемереж. 

Реалізація запропонованого регуляторного акта забезпечуватиметься за 

рахунок видатків, передбачених Національній раді Законом України “Про 
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Державний бюджет України на 2013 рік” за бюджетною програмою 6441010 

“Керівництво та управління здійснення контролю у сфері телебачення і 

радіомовлення”. 

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 

передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання. 

Запровадження зазначеного проекту Порядку взаємодії 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 чітка процедура взаємодії 

Національної ради з УДЦР, 

суб’єктами інформаційної 

діяльності у процесі оформлення, 

розгляду замовлень та отримання 

висновків щодо можливості та 

умов користування 

радіочастотним ресурсом України 

для потреб телерадіомовлення. 

витрати в межах Закону (сплата 

коштів за отримання висновків 

щодо можливості та умов 

користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення) 

Суб’єкти 

господарювання 

порядок оформлення замовлень 

Національної ради; 

отримання інформації від 

Національної ради щодо 

створення і розвитку каналів 

мовлення, мереж мовлення та 

телемереж.  

додаткові витрати  

відсутні 

Громадяни отримання інформації про 

кількість отриманих 

Національною радою висновків 

щодо можливості та умов 

користування радіочастотним 

ресурсом України для потреб 

телерадіомовлення для 

оголошення конкурсу. 

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 Порядку 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 

врегулювання процедури отримання висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення, 

кількість оформлених замовлень Національної ради, отриманих висновків 

УДЦР та виданих ліцензій на мовлення. 
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Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Порядку 

взаємодії 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 


