Аналіз регуляторного впливу
до проекту Про затвердження проекту форми ліцензії на мовлення
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 статей Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (далі –
Закону) в частині ліцензування мовлення.
Зокрема, частиною статті 27 Закону передбачено, що обов’язковими
додатками до ліцензії на мовлення є: відомості про засновника
(співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та
пов’язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку
дії) ліцензії на мовлення; відомості про склад управлінських та/або
наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації,
склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті).
При розгляді заяви на видачу ліцензії на позаконкурсних засадах
Національна рада може відмовити у видачі ліцензії, якщо зазначені у заяві
відомості на момент її розгляду не відповідають дійсності або заява не
містить відомостей, передбачених статтею 24 цього Закону (пункт “б”
частини другої статті 30 Закону).
Під час переоформлення ліцензії на мовлення, у разі зміни даних,
передбачених частиною третьою цієї статті 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 (стаття 35 Закону).
З цією метою Національною радою розроблено проект форми ліцензії на
мовлення.
2. Цілі державного регулювання
Проект регуляторного акта спрямований на затвердження проекту
форми ліцензії на мовлення та додатків до неї.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів
досягнення зазначених цілей
Під час підготовки проекту Про затвердження проекту форми ліцензії на
мовлення 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.
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Друга альтернатива – знайшла своє відображення у проекті Про
затвердження проекту форми ліцензії на мовлення, згідно з яким
затверджуватиметься нова форма ліцензії на мовлення. В ній
вказуватимуться дані відповідно до норм статті 27 Закону.
На підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії, переможцю
конкурсу на отримання ліцензії видаватиметься ліцензія на мовлення нового
зразка.
Таким чином, другий спосіб є оптимальним варіантом, який дозволить
вирішити вищезазначені проблеми.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Для досягнення вище вказаних цілей проектом регуляторного акта
передбачається затвердити проект форми ліцензії на мовлення.
Для розв’язання проблеми необхідним є визнання такими, що втратили
чинність, рішень Національної ради, якими затверджувалися форма бланку
ліцензії, здійснення державної реєстрації Міністерством юстиції України
проекту Про затвердження проекту форми ліцензії на мовлення.
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 з 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
Держава
Суб’єкти
господарювання

Громадяни

Вигоди
затвердження форми ліцензії на мовлення
заяв
однаковий порядок оформлення ліцензій на
мовлення;
в ліцензії на мовлення відображатимуться
дані, які були зазначені у заявах на видачу
(продовження) ліцензії на мовлення, про
переформлення ліцензії на мовлення;
здійснення діяльності відповідно до вимог
законодавства
отримання
інформації
про
кількість
ліцензіатів, видані, переоформлені, анульовані
ліцензії на мовлення, дублікати ліцензії на
мовлення

Витрати
додаткові витрати
відсутні
сплата ліцензійного
збору за видачу або
продовження строку
дії ліцензій на
мовлення

додаткові витрати
відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод,
що підтверджує необхідність прийняття цього регуляторного акта.
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7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта
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;
кількість виданих ліцензій на мовлення;
кількість переоформлених ліцензій на мовлення;
кількість анульованих ліцензій на мовлення;
кількість виданих дублікатів ліцензій на мовлення;
розмір надходжень до Державного бюджету України;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Про
затвердження проекту форми ліцензії на мовлення 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 з повторного відстеження результативності цього акта.
Голова
Національної ради
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