
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 708  

 

21.05.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про внесення змін до Плану діяльності  

з підготовки проектів регуляторних актів  

Національної ради на 2015 рік  

 

На виконання вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо 

забезпечення планування діяльності з підготовки регуляторних актів 

регуляторними органами, керуючись статтею 17, частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  
 

вирішила: 

1. Унести до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Національної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням Національної ради від 

11.12.2014 № 1392, зміни, що додаються. 

2. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та 

бухгалтерської служби, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Ю. Артеменка. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

21.05.2015 № 708 
 

 
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2015 рік  

 

 
№ Назва та вид  

регуляторного акта 

Ціль прийняття Строки  

підготовки/ 

прийняття проекту 

Назва відповідального 

структурного підрозділу 

за розроблення проекту 

1. Про затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності 

у сфері телебачення і радіомовлення та 

визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю) Національною радою 

України з питань телебачення і 

радіомовлення 

Виконання вимог Закону 

України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської 

діяльності» 

ІІ-ІІІ квартал  

2015 року 

Управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення, 

управління фінансової та 

бухгалтерської служби, 

юридичне управління 

 

2.  Про внесення змін до Правил ведення 

мовлення на теле- і радіоканалах у дні 

трауру (скорботи, жалоби) та дні 

пам’яті 

З метою приведення у 

відповідність до чинного 

законодавства  

ІІ-ІІІ квартал  

2015 року 

Управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення, 

юридичне управління  

 

 
Начальник  

юридичного управління     /підпис/    У. Фещук 


