
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 956 

 

25.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 
 

Про розгляд звернення Державної служби України  

з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва від 16.09.2014 № 7460/20-14  

про необхідність перегляду регуляторного акта 

 

Враховуючи численні звернення представників індустрії, пропозиції 

уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики 

стосовно перегляду регуляторного акта, керуючись статтями 17, 24 Закону 

України “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, статтею 9, 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення 

вирішила:  

1. Винести на громадське обговорення питання щодо втрати чинності 

Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера 

програмної послуги (додається).  

2. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити на офіційному 

веб-сайті Національної ради проект рішення Національної ради “Про визнання 

таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 29 серпня 2012 року № 1260 “Про 

затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм 

провайдера програмної послуги” та аналіз регуляторного впливу для 

громадського обговорення. 

3. Встановити термін для громадського обговорення – один місяць з дня 

оприлюднення. 

4. Розглянути це питання на засіданні Національної ради не пізніше 

06.11.2014. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління науково-технічного і 

частотного розвитку, управління правового забезпечення Національної ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г. Шверка. 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 



Проект 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ  

 

від ______ 2014 року                           м. Київ                              Протокол № ____ 
 

 

Про визнання таким, що втратило чинність, 

рішення Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення від 29 серпня 2012 року № 1260 

 

У зв’язку з численними зверненнями суб’єктів господарювання у сфері 

телебачення і радіомовлення, представників індустрії, враховуючи пропозиції 

уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики 

стосовно перегляду регуляторного акта, керуючись статтями 17, 24 Закону 

України “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення”, Національна рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 29 серпня 2012 року № 1260 

“Про затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм 

провайдера програмної послуги”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

24 вересня 2012 року за № 1645/21957. 
 

2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 

3. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на 

офіційному веб-сайті Національної України з питань телебачення і 

радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 
 

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Г. Шверка.  

 

 
 


