
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту Змін до Системи візуальних позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована 

 

 

1. Визначення та аналіз проблем 

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним 

органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у 

сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, 

передбачених цими законами. 

Відповідно до статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» Національна рада здійснює контроль за дотриманням та 

забезпечує виконання вимог законодавства про захист суспільної моралі.  

Положення про державне посвідчення на право розповсюдження та 

демонстрування фільмів (далі – Положення), затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 серпня № 1315 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 березня 2001 року № 294), регламентує порядок 

розповсюдження та демонстрування телеорганізаціями фільмів, встановлює 

певні вікові обмеження для їх перегляду шляхом встановлення індексів («ДА», 

«ЗА», «14», «16», «18», «х21»), що визначає глядацьку аудиторію та відповідно 

до неї умови розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Підпунктом в) пункту 8 Положення передбачено обов’язок 

телерадіоорганізацій під час демонстрування фільмів здійснювати 

попередження про встановлені обмеження глядацької аудиторії. 

З метою реалізації зазначеної вимоги Положення Національною радою 

08.02.2012 № 117 було прийнято рішення «Про затвердження Системи 

візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на 

яку вона розрахована» (надалі – Система позначок). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1143 було 

внесено ряд змін до Положення, у тому числі змінено вікові обмеження для 

певних категорій фільмів та відповідно індекси («16», «18»), що визначають 

глядацьку аудиторію. 

У зв’язку зі змінами до Положення, виконання обов’язку телеорганізацій 

щодо інформування під час демонстрування фільмів про їх показ у відповідний 

ефірний час з обов’язковою наявністю протягом усього показу позначки («16» 

— показ можливий у будь-який ефірний час; «18» — показ можливий з 22 до 6 

години») виникла необхідність у внесенні змін до Системи візуальних позначок 

з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована 

(надалі – Система позначок), що в свою чергу сприятиме уникненню завданню 

шкоди фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та 

юнацтва. 

2. Визначення цілей державного регулювання  

Приведення Системи позначок у відповідність до Положення, що 

сприятиме забезпеченню дієвого контролю за виконанням умов 
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розповсюдження кіновідеопродукції в Україні, захисту дітей від шкідливого 

впливу кіновідеопродукції.  

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. 

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки на сьогодні діє Система 

позначок, затверджена рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 117, яка 

містить норми, що не відповідають окремим пунктам Положення, що призведе 

до колізії в законодавстві. 

Друга альтернатива – внести зміни до Системи позначок. 

Реалізація другої альтернативи дозволить привести Систему позначок у 

відповідність до Положення та забезпечить механізм реалізації його положень.  

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми 

Для досягнення вище вказаних цілей проектом регуляторного акта 

передбачається внесення змін до Системи позначок. 

З Системи позначок вилучено візуальні позначки для I категорії 

кіновідеопродукції. 

Встановлено індекси фільмів «12» та «16» для кіновідеопродукції II 

категорії. Нормативно визначено розмежування візуальних позначок «12+» та 

«16+» згідно Положення. 

Змінено форму візуальних позначок для II та III категорії кіно- 

відеопродукції. 

Новою редакцією Системи передбачено один індекс кіновідеопродукції III 

категорії – «18». Вдосконалено перелік ознак кіновідеопродукції, яка належить 

до III категорії. 

Додано норму, яка передбачає обов’язкове позначення спеціальними 

графічними та звуковими попередженнями передач, які можуть завдати шкоди 

фізичному, психічному або моральному розвитку дитини. 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених 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. 

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснювати 

Національна рада, яка забезпечуватиме координацію роботи із суб’єктами 

інформаційної діяльності (телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної 

послуги тощо).  

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 

передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання. 

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу вірогідність 

досягнення поставлених цілей. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта 
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Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта: 

Суб’єкти Вигоди Витрати 

Держава - реалізація єдиної державної політики у 

сфері телебачення і радіомовлення; 

- забезпечення контролю та нагляду 

за виконанням умов розповсюдження та 

демонстрування кіновідеопродукції в 

Україні для захисту моральних засад; 

- отримання схвальної оцінки 

громадськості, оскільки державна 

політика у цій сфері відповідає принципу 

передбачуваності. 

Додаткові 

витрати відсутні 

Суб’єкти 

господарювання 

 

 

 

 

 

 

 

- дотримання законодавства про 

телебачення і радіомовлення ; 

- дотримання телерадіоорганізаціями 

законодавства про захист суспільної 

моралі. 

Додаткові 

витрати відсутні 

Громадяни задоволення потреб щодо захисту 

суспільної моралі 

Додаткові 

витрати відсутні 

 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Постійно. Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування.  

8. Визначеність показників результативності регуляторного акта  

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

- забезпечення дієвого контролю за виконанням умов розповсюдження 

кіновідеопродукції в Україні для захисту моральних засад та утвердження 

здорового способу життя; 

- розвиток вітчизняного телерадіоінформаційного простору; 

- зменшення кількості порушень законодавства про телебачення і 

радіомовлення; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 

акта – високий, оскільки проект Системи позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, розміщено у 

підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» 

офіційного веб-сайту Національної ради (nrada.gov.ua). 
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9. Визначення заходів із відстеження результативності регуляторного 

акта 

Національна рада здійснюватиме відстеження результативності цього 

регуляторного акта за показниками результативності: 

базове – після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу 

статистичних даних; 

повторне – здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності; 

періодичні – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення 

проведення заходів із повторного відстеження результативності цього акта. 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 


