
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1204 

 

13.08.2015                                                     м. Київ                                             Протокол № 24 

 

Про внесення змін до Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

Національної ради на 2015 рік 

  

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з метою забезпечення належного 

здійснення Національною радою регуляторної діяльності, керуючись частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Внести до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Національної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням Національної ради від 

11.12.2014 № 1392 (зі змінами), зміни згідно з додатком. 

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

Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління радіочастотного ресурсу та 

технічного контролю, управління ліцензування. 

4. 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 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Національної ради  

13.08.2015 № 1204 

 

Зміни, 

що вносяться до Плану регуляторної діяльності Національної ради  

на 2015 рік 

 

1. Викласти в новій редакції та додати такі пункти: 

 

№ Назва та вид 

регуляторного 

акта 

Ціль 

прийняття 

Строки 

підготовки/ 

прийняття 

проекту 

Назва 

відповідального 

підрозділу за 

розроблення 

проекту 

4. Про затвердження 

Порядку адаптації 

іноземних програм, 

призначених для 

ретрансляції, до 

вимог 

законодавства 

України 

На виконання 

вимог 

Європейської 

конвенції про 

транскордонне 

телебачення, 

частини другої 

статті 42 

Закону України 

«Про 

телебачення і 

радіомовлення» 

ІІІ – ІV 

квартал 

2015 року 

Управління контролю 

та аналізу 

телерадіомовлення, 

юридичне управління 

5. Про затвердження 

Порядку обмеження 

ретрансляції 

програм або їх 

відеосюжетів, які 

можуть завдати 

шкоди фізичному, 

психічному чи 

моральному 

розвитку юнацтва 

З метою 

приведення у 

відповідність 

до чинного 

законодавства 

ІІІ – ІV 

квартал 

2015 року 

Управління контролю 

та аналізу 

телерадіомовлення, 

юридичне управління 

6. Про внесення змін 

до форми заяв, 

необхідних для 

ліцензування 

телерадіомовлення 

З метою 

приведення у 

відповідність 

до чинного 

законодавства, 

дерегуляція 

ІІІ – ІV 

квартал 

2015 року 

Управління контролю 

та аналізу 

телерадіомовлення, 

управління 

ліцензування, 

юридичне управління 

8. Про затвердження На виконання ІІІ – ІV Управління контролю 



положення про 

визначення вимог 

до програмної 

концепції мовлення 

телерадіоорганізації 

вимог статті 28 

Закону України 

«Про 

телебачення і 

радіомовлення» 

квартал 

2015 року 

та аналізу 

телерадіомовлення, 

юридичне управління 

10. Про затвердження 

критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь 

ризику від 

впровадження 

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» 

ІІІ – ІV 

квартал 

2015 року 

Управління контролю 

та аналізу 

телерадіомовлення, 

управління 

ліцензування, 

управління 

радіочастотного 

ресурсу та технічного 

контролю, юридичне 

управління 

 Про внесення змін 

до Порядку 

складання та 

подання запитів на 

публічну 

інформацію, 

розпорядником якої 

є Національна рада 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення 

На виконання 

вимог Закону 

України «Про 

доступ до 

публічної 

інформації» 

ІІІ – ІV 

квартал 

2015 року 

Юридичне 

управління, 

управління 

організаційного та 

документального 

забезпечення 

 

 

 
Начальник юридичного управління     /підпис/ У. Фещук 

 


