
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту внесення змін до форми ліцензії на мовлення  

та додатка 4 до неї 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

Частиною другою статті 27 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (далі - Закон) передбачено, що форма ліцензії на мовлення 

встановлюється Національною радою відповідно до вимог цього Закону. 

Частина четверта цієї ж статті визначає, що обов’язковими додатками до 

ліцензії на мовлення є, зокрема, програмна концепція мовлення.  

Відповідно до частини першої статті 28 зазначеного Закону вимоги до 

програмної концепції мовлення телерадіоорганізації визначаються 

Національною радою відповідно до вимог цього Закону. 

18 грудня 2013 року Національною радою було прийнято рішення  

№ 2433 «Про затвердження форми ліцензії на мовлення», яке зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за №41/24818. 

Проектом регуляторного акта передбачається внесення змін до форми 

ліцензії на мовлення та додатка 4 до неї. 

Підставою для внесення змін стали численні звернення та пропозиції 

ліцензіатів Національної ради щодо необхідності оптимізації роботи над 

новою редакцією бланка програмної концепції мовлення з метою дерегуляції 

в сфері телерадіомовлення, створення більш сприятливих умов для 

функціонування вітчизняних телерадіоорганізацій. 

Зміни до форми ліцензії на мовлення зумовлені необхідністю 

приведення відомостей, що зазначаються у ліцензії, до чітко визначених 

вимог пункту а) частини третьої статті 27 Закону. 

У новій редакції додатка 4 до ліцензії на мовлення виключена 

інформація у таблиці щодо загального обсягу мовлення, обсягу іноземного 

продукту, обсягу програм та передач, які передбачається ретранслювати, а 

також відсутня категорія інше, у якій, зокрема, зазначалися відомості про 

рекламу. 

Також, частково змінено визначення формату, з’являється можливість 

визначати формат за цільовою аудиторією або/та за тематичним 

спрямуванням програм. Такий підхід дасть можливість чіткіше визначати 

форматне спрямування мовника. 

Пропонується зазначати інформацію щодо загального обсягу мовлення 

та розподілу програмного наповнення – не менше 50 % від загального обсягу 

мовлення. Оскільки за новою системою у таблиці не буде відображено увесь 

загальний обсяг, а лише його мінімальні показники за жанровим розподілом, 

така інформацію необхідна задля уникнення непорозумінь. 

2. Цілі державного регулювання 

Проект регуляторного акта спрямований на внесення змін до форми 

ліцензії на мовлення та додатка 4 до неї з метою приведення відомостей, що в 

них зазначаються, до чітко передбачених вимог статті 27 та 28 Закону та 

дерегуляції у сфері телебачення і радіомовлення. 
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3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей 

Під час підготовки проекту внесення змін до форми ліцензії на мовлення 

та додатка 4 до неї 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.   

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у проекті внесення 

змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до неї. 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 внесення змін до форми ліцензії на 

мовлення та додатка 4 до неї.  

Для розв’язання проблеми необхідним є внесення змін до форми ліцензії 

на мовлення та додатка 4 до неї, здійснення державної реєстрації 

Міністерством юстиції України відповідного рішення Національної ради. 

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 форми ліценції на мовлення 

та додатка 4 до неї єдиної форми, що 

відповідатиме чітким вимогам законодавства 

додаткові 

витрати  

відсутні 

Суб’єкти 

господарюв

ання 

значне спрощення щодо оформлення 

ліцензійних документів, можливість 

ліцензіатам рідше звертатися до регулятора з 

заявами про переоформлення  ліцензій  

 

сплата 

ліцензійного збору 

за видачу або 

продовження строку 

дії ліцензій на 

мовлення 

Громадяни отримання інформації про ліцензіатів 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 

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 та спрощених 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. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект змін до форми 

ліцензії на мовлення та додатка 4 до неї для громадського обговорення 

розміщено у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна 

діяльність» офіційного веб-сайту Національної ради, буде обговорюватися з 

ліцензіатами на робочих групах протягом громадського обговорення. 

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                              /підпис/               Ю. Артеменко 

 


