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до рішення Національної ради  
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Зауваження 

до проекту Закону України «Про перелік адміністративних послуг та 

плату (адміністративний збір) за їх надання» 

 

Правові засади діяльності Національної ради визначені Законом України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».  

Стаття 1 зазначеного Закону визначає статус Національної ради як 

конституційного, постійно діючого колегіального органу, метою діяльності 

якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а 

також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цим Законом. 

Відповідно до вказаного Закону до повноважень Національної ради не 

належить надання адміністративних послуг (платних або безоплатних). 

Статтею 4 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» передбачено, що розробку та реалізацію державної 

політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення. 

Додатком до Закону України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності» ліцензію на мовлення та 

ліцензію провайдера програмної послуги не віднесено до документів 

дозвільного характеру. 

Відповідно до преамбули Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» зазначений Закон відповідно до Конституції України та 

Закону України «Про інформацію» регулює відносини, що виникають у сфері 

телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, 

економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на 

реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та 

оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

телебачення і радіомовлення» та Законом України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» (стаття 24 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»). 

Як свідчить зазначений вище аналіз норм діючого законодавства, сфера 

телебачення і радіомовлення віднесена до специфічної сфери державного 

управління, яка при здійсненні державного регулювання Національною 

радою, зокрема в частині ліцензування мовлення, не може бути віднесена до 

категорії «надання адміністративних послуг». 

Такий висновок випливає також з аналізу проекту Закону України «Про 

перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх 

надання», який стосується правовідносин, на які поширюється дія таких 

законів України, які не поширюються на сферу телебачення і радіомовлення, 
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зокрема: «Про адміністративні послуги», «Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» тощо. Також регулювання передбачених 

законопроектом сфер у переважній більшості здійснюється центральними 

органами виконавчої влади, до яких не належить Національна рада. 

Передбачений чинною редакцією Закону України «Про адміністративні 

послуги» пункт 12 частини другої статті 2 свідчить про неможливість 

застосування визначених цим Законом положень до відносин щодо набуття 

прав на конкурсних засадах, які в переважній більшості є результатом 

діяльності Національної ради (видача ліцензій на мовлення). 

Також запропонований проект Закону в частині нарахування 

ліцензійного збору в сфері телебачення і радіомовлення суперечить частині 

першій статті 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якою 

передбачено, що за видачу, продовження строку дії ліцензій на мовлення та 

ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір. 

Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або 

продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера 

програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензій 

та видачу дубліката ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної 

послуги затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Окремо зазначаємо і наголошуємо, що визначені проектом Закону 

України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний 

збір) за їх надання» найменування адміністративних послуг та розмір плати 

(адміністративний збір) за надання адміністративної послуги не передбачені 

Законом України «Про телебачення і радіомовлення» і унеможливлять 

взагалі розрахунок такого збору. Зокрема: назви адміністративних послуг не 

відповідають видам ліцензій Національної ради, оскільки Національна рада 

видає лише ліцензію на мовлення і ліцензію провайдера програмної послуги; 

словосполучення «визначається виходячи з раніше сплаченої суми» 

доцільно замінити на «проводиться новий розрахунок розміру ліцензійного 

збору з урахуванням раніше сплаченої суми»; у деяких пунктах відсутні 

критерії, які впливають на розмір ліцензійного збору; невідповідність 

розрахунку виду мовлення тощо. В цілому пропонований розрахунок 

ліцензійного збору є вирваним з контексту діючої Методики розрахунків 

ліцензійного збору.  

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне виключити з Переліку 

адміністративних послуг та розмір плати (адміністративний збір) за їх 

надання, що є додатком до проекту Закону України «Про перелік 

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

адміністративні послуги №566 – 573, як такі, що не є адміністративними 

послугами, а є правовідносинами, які повністю регулюються окремо 

визначеним Законом України «Про телебачення і радіомовлення». 
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У зв’язку з цим, пропонуємо наступні зміни щодо тексту проекту Закону 

України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний 

збір) за їх надання»: 

 

1) у частині четвертій статті 4. Прикінцеві положення, щодо частини 

другої статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги»: 

 

слово та цифру «пункт 12» виключити; 

 

доповнити пунктом такого змісту: 

 

«діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;». 

 

  
Заступник начальника 

управління правового забезпечення   /підпис/ О. Кондратенко 


