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ПОЛОЖЕННЯ  

про моніторинг телерадіопрограм  

 

1. Це Положення визначає основні засади моніторингу телерадіопрограм 

та порядок його проведення уповноваженими особами Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада). 

2. Мета моніторингу – отримання інформації для встановлення факту 

виконання ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій, дотримання вимог 

законодавства у галузі телерадіомовлення та аналізу стану телерадіомовлення 

в Україні. 

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

акт моніторингу – документ, складений уповноваженою особою 

Національної ради, у якому відображаються результати моніторингу; 

ліцензіат – власник ліцензії на мовлення та/або ліцензії провайдера 

програмної послуги, виданої Національною радою; 

моніторинг – це комплекс заходів, спрямованих на аналіз стану мовлення 

або програмної послуги, який здійснюється уповноваженою особою 

Національної ради шляхом запису, перегляду (прослуховування) 

телерадіопрограм із використанням спеціалізованого технологічного 

обладнання; 

спеціалізоване технологічне обладнання – комплекс обладнання, 

призначеного для здійснення моніторингу;  
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тайм-код – значення точного часу та дати, які вносяться під час запису 

телерадіопрограм у формі відеозображення чи звукового сигналу; 

уповноважені особи – працівники апарату Національної ради до 

повноважень яких належить здійснення моніторингу телерадіопрограм. 

4. Об’єктами моніторингу є телерадіопрограми, які транслюються 

(ретранслюються) ліцензіатами на території України.  

5. Залежно від мети проведення розрізняють такі види моніторингу: 

комплексний – проводиться для дослідження всіх параметрів 

телерадіопрограми протягом обсягу часу, визначеного ліцензією на мовлення, 

чи надання програмної послуги; 

вибірковий – проводиться для дослідження певних параметрів  

телерадіопрограми або програмної послуги, визначених ліцензією та/або 

законодавством у галузі телерадіомовлення. 

6. Моніторинг телерадіопрограм телерадіоорганізацій здійснюється 

уповноваженими особами у такому порядку: 

запис телерадіопрограм з використанням спеціалізованого технологічного  

обладнання; 

перегляд (прослуховування) записаних телерадіопрограм з 

використанням спеціалізованого технологічного обладнання; 

аналіз результатів моніторингу та складання уповноваженими особами  

акта моніторингу телерадіопрограм телерадіоорганізацій (додаток 1) за 

наслідками комплексного моніторингу або довідку у разі проведення 

вибіркового моніторингу.  

7. Моніторинг телерадіопрограм, які надаються у складі програмної 

послуги, здійснюється уповноваженими особами у такому порядку: 

встановлюється порядок формування пакетів програмної послуги, 

перелік, черговість телерадіопрограм, визначених у ліцензії та додатках до неї; 
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аналіз результатів моніторингу та складання за його результатами 

уповноваженими особами акта моніторингу телерадіопрограм, які надаються у 

складі програмної послуги (додаток 2).  

8. Технічними особливостями моніторингу є: 

ідентифікація записів телерадіопрограм за допомогою тайм-коду; 

нанесення тайм-кодів відбувається в автоматичному режимі, що 

унеможливлює втручання у процес запису чи внесення змін до вже існуючого 

запису. 

9. Результати моніторингу використовуються для: 

повідомлення ліцензіатів про порушення ними законодавства галузі 

телерадіомовлення та/або ліцензійних умов і умов ліцензій; 

підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів про стан 

телерадіомовлення в Україні, а також відповідних рішень Національної ради; 

інформування Національної ради про факти порушень законодавства у 

галузі телерадіомовлення; 

проведення перевірок ліцензіатів. 

10. Строк зберігання довідок та актів моніторингу визначається 

номенклатурою справ Національної ради.  

 

Начальник контрольно- 

аналітичного управління       О. Левчук 
 


