
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту Про затвердження проектів форм заяв, необхідних для 

ліцензування телерадіомовлення  

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

04.07.2013 року Верховною Радою України прийнято Закон України 

“Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості 

відносин власності стосовно засобів масової інформації”. Закон вносить 

зміни до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (далі – Закону), 

згідно з якими в разі якщо одним із співзасновників, співвласників 

телерадіоорганізації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються 

також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні 

брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює 

контроль за телерадіоорганізацією. Згідно зі статтею 24 Закону, у заяві про 

видачу (продовження) ліцензії на мовлення, яка подається до Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення за встановленою 

формою, запроваджується обов’язкове зазначення відомостей про пов’язаних 

осіб та акціонерів, які на момент подання відповідної заяви володіють 

пакетами акцій більш як по 5 відсотків. 

У разі зміни даних, передбачених частиною третьою статті 35 Закону або 

абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат 

подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення за 

встановленою Національною радою формою. 

Для отримання дубліката ліцензії на мовлення телерадіоорганізація 

зобов’язана звернутися до Національної ради із заявою про видачу дубліката 

ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою формою.  

З цією метою Національною радою розроблено відповідні проекти форм 

заяв, а саме: заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення, заява про 

переоформлення ліцензії на мовлення, заява про видачу дубліката ліцензії на 

мовлення. 

2. Цілі державного регулювання 

Проект регуляторного акта спрямований на затвердження проектів форм 

заяв, необхідних для ліцензування телерадіомовлення. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей 

Під час підготовки проекту форм заяв було опрацьовано два 

альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі. 

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній 

сфері без змін. Зазначений спосіб не є доцільним, оскільки він у недостатній 

мірі забезпечує виконання Національною радою норм Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення” в частині затвердження форм заяв, не буде 

дотримано вимог Закону України “Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності”. 
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Другою альтернативою до запропонованого регулювання є прийняття 

проекту Про затвердження проектів форм заяв, необхідних для ліцензування 

телерадіомовлення, що дозволить здійснити заходи у відповідності з 

принципами державної регуляторної політики. 

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

Для досягнення вище вказаних цілей проектом регуляторного акта 

передбачається затвердити проекти форм заяв про видачу (продовження) 

ліцензії на мовлення, про переоформлення ліцензії на мовлення, про видачу 

дубліката ліцензії на мовлення.  

Для розв’язання проблеми необхідним є визнання такими, що втратили 

чинність, рішень та наказу Національної ради, якими затверджувалися форми 

документів, пов’язаних з ліцензуванням діяльності у сфері 

телерадіомовлення, здійснення державної реєстрації Міністерством юстиції 

України проекту Про затвердження проектів форм заяв, необхідних для 

ліцензування телерадіомовлення.  

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта 

У разі прийняття даного регуляторного акта, для досягнення цілей 

негативних зовнішніх факторів не може бути. 

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його 

вимог суб’єктами ринку висока. 

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових 

витрат із бюджету. 

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 

передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання. 

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 затвердження форм заяв, необхідних для 

ліцензування телерадіомовлення; 

отримання даних від суб’єктів 

господарювання, зокрема про засновників 

(співзасновників), власників (співвласників) 

телерадіоорганізації, пов’язаних осіб тощо 

додаткові витрати  

відсутні 

Суб’єкти 

господарювання 

однаковий порядок оформлення заяв; 

внесення даних в затверджені форми заяв, 

необхідних для телерадіомовлення; 

здійснення діяльності відповідно до вимог 

законодавства 

додаткові витрати  

відсутні 

Громадяни отримання інформації про засновників 

(співзасновників), власників (співвласників) 

телерадіоорганізації, пов’язаних осіб тощо 

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 
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Регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону України “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості 

відносин власності стосовно засобів масової інформації” та набуває чинності 

з дня його офіційного опублікування. Термін дії регуляторного акта 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: 

створення сприятливих умов для провадження діяльності 

телерадіоорганізаціями; 

загальна кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до 

Національної ради;  

суб’єкти господарювання зможуть здійснювати свою діяльність 

відповідно до вимог законодавства; 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Про 

затвердження проектів форм заяв, необхідних для ліцензування 

телерадіомовлення для громадського обговорення розміщено у підрозділі 

“Проекти регуляторних актів” розділу “Регуляторна діяльність” офіційного 

веб-сайту Національної ради; 

виконання проекту регуляторного акта не потребує витрат суб’єктів 

господарювання. 

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 із повторного відстеження результативності цього акта. 

 
Голова 

Національної ради                               /підпис/                         В.А. Манжосов 
 

 


