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Пропозиції та зауваження 

до Порядку накладення Державним агентством України з питань 

кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 

15-1 Закону України «Про кінематографію», затвердженого наказом 

Міністерства культури України від 19.02.2016 № 70 

 

Національна рада розглянула редакцію Порядку накладення Державним 

агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за 

порушення вимог статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» (далі – 

Порядок), затвердженого наказом Міністерства культури України від 

19.02.2016 № 70, яка подана на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України, та вважає висловити щодо неї певні зауваження. 

Пункт 3 Порядку визначає, що «Інформація про ознаки порушення 

міститься в:  

актах перевірки Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 

законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних 

фільмів та щодо розповсюдження творів, розповсюдження та/або 

демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію, (далі – 

акти перевірки) відповідно до Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626.». 

Зазначена редакція Порядку потребує змін, оскільки не відповідає 

вимогам чинного законодавства та унеможливить здійснення державного 

реагування на виявлені порушення. 

Так, частина шоста статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» передбачає складання Національною радою акта про виявлені 

ознаки порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію, 

зокрема, щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і 

демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію. При 

цьому, зазначена норма не передбачає складання цього акта за результатами 

проведеної перевірки Національної ради.  

До того ж, враховуючи законодавчо визначені повноваження 

Національної ради щодо проведення офіційного моніторингу 

телерадіопрограм, закріплені статтею 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», а також передбачений 

Порядком механізм з’ясування обставин скоєння правопорушення, не є 

доцільним здійснення Національною радою перевірки зафіксованих таким 

моніторингом фактів.  
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Також, необхідно врахувати, що у випадку встановлення необхідності 

проведення Національною радою відповідної перевірки у порядку, визначеному 

Інструкцією про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (затвердженою 

рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 лютого 

2012 року за № 313/20626), не є можливим дотримання встановлених Кодексом 

України про адміністративні правопорушення строків накладання 

адміністративного стягнення. 

Враховуючи викладене та з метою забезпечення дієвого механізму 

своєчасного та оперативного реагування Державним агентством України з 

питань кіно на порушення статті 15-1 Закону України «Про кінематографію», 

вважаємо за можливим затвердити форму Акта Національної ради про виявлені 

ознаки порушення законодавства про кінематографію за зазначеним нижче 

зразком. 
 

Акт Національної ради про виявлені ознаки порушення законодавства 

про кінематографію 

 

№ 

з/п 
Телеканал 

Дата 

(пері

од) 

Назва 

фільму 

Вихідні дані 

(інформація про фільм) Ознаки 

порушення 

 

Примітки 
фактично  

в ефірі 

джерело  

інформації 

        

 

 

У зв’язку з цим, абзац другий пункту 3 Порядку пропонуємо викласти в 

такій редакції: 

«актах Національної ради про виявлені ознаки порушення законодавства 

про кінематографію, складених за зразком, наведеним у додатку 1 до цього 

Порядку.». 

 

 

Начальник юридичного управління  /підпис/  Г. Чумаченко 

 


