
                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення Національної ради України 

 з питань телебачення і радіомовлення 

 11.10. 2006  № 810 (зі змінами   згідно  

 з рішеннями Національної ради  

 від 02.10. 2014 № 983 і  

 від 31.03.2016 № 502)                       

  

ПОРЯДОК РОБОТИ  

СЕКТОРУ ПЕРВИННОГО РОЗГЛЯДУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ 

ТЕЛЕРАДІОРГАНІЗАЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
 

І. Предмет діяльності 
 

1. Ліцензійна документація – заявні документи на участь у конкурсних 

відборах, отримання ліцензії, внесення змін до ліцензій та їх переоформлення 

(за виключенням заявних документів на Державну реєстрацію суб’єктів 

інформаційної діяльності). 

2. Спрямування діяльності. 

Перевірка комплектності заявних документів та супровід документів для 

розгляду структурними підрозділами Національної ради. 
 

ІІ. Організація прийому та розгляду заявних документів 
 

1.  Прийом ліцензійної документації 

Сектор первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій 

управління ліцензування (далі – сектор) приймає та реєструє щоденно (крім 

вихідних та святкових) ліцензійну документацію, а саме: 

- заявні документи для отримання (продовження) ліцензій на мовлення    

(супутникове, ефірне, кабельне, проводове та багатоканальне) та/чи провайдера 

програмної послуги; 

- документи для переоформлення ліцензії; 

- документи для анулювання ліцензії; 

- документи для видачі дубліката ліцензії; 

- документи  про  щорічну  перереєстрацію загальної  концепції добору 

програм. 
 

2. Правила оформлення  ліцензійної документації 

Пакет ліцензійної документації повинен мати супровідний лист з 

переліком або описом наданих документів, має бути прошитий, сторінки 

пронумеровані,  скріплені печаткою та завірені підписом відповідальної  особи. 

У разі відсутності печатки заявника на пакеті заявочних документів, 

дозволяється скріпити їх штампом сектору, підписом відповідального 

працівника сектору та засвідчити підписом уповноваженого представника 

заявника із зазначенням прізвища, посади, дати. 
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3. Послідовність розгляду 

Вся ліцензійна документація, що надійшла до Національної ради, 

підлягає обов’язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд 

здійснюється сектором. 

Метою попереднього розгляду заявних документів  є перевірка 

комплектності та відповідності до вимог статті 29 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Аналіз заявних документів здійснюється до кінця робочого дня у день 

прийому. Вся ліцензійна документація, яка відповідає  вимогам Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (комплектність), реєструється і того ж дня 

передається на розгляд у структурні підрозділи.  

Ліцензійна документація повертається заявнику без реєстрації у таких 

випадках: 

- у разі невідповідності  заявних документів до вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (некомплектність); 

- у разі невідповідності заяви до вимог статті 24 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»; 

-  справа не прошита і не пронумерована; 

- справу не  скріплено печаткою та не завірено підписом відповідальної  

особи; 

- відсутній супровідний лист із зазначенням переліку документів 

(додатків) або опису;  

- не прошиті та не завірені договори в установленому порядку.  

Супровідний лист підписує голова або особа, що виконує його обов’язки, 

або керівник апарату. На копіях вихідних документів має бути, з зазначенням 

прізвища та дати, віза керівника юридичного управління. 
 

ІІІ. Реєстрація документів  
 

Під час реєстрації проставляється кутовий штамп та надається умовне 

позначення – реєстраційний індекс, який складається з порядкового номеру в 

межах групи документів, що реєструються, і доповнюються індексами за 

номенклатурою справ та з відміткою про час отримання. Заявнику надається 

інформація  про реєстрацію заявних документів.  
 

ІV. Провадження заявних документів 
 

Після попереднього розгляду та реєстрації здійснюється передача заявних 

документів на розгляд у структурні підрозділи: 

- управління радіочастотного ресурсу  та технічного контролю; 

- управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- управління фінансової та бухгалтерської служби; 

- юридичне управління; 

- управління ліцензування. 
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Кожний структурний підрозділ розглядає ліцензійну документацію не 

більше одного робочого дня та повертає її до сектору. В разі порушення 

терміну розгляду, завідувач сектору невідкладно повідомляє керівника апарату. 

Керівники структурних підрозділів зазначають зауваження в картці 

розгляду документів заявників відповідно до положень статті 29 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», рішень Національної ради, інших 

нормативних документів з викладенням причин, пропозицій та повертають їх 

до сектору. 

Сектор здійснює супровід документів для розгляду структурними 

підрозділами Національної ради. 

Ліцензійна документація, яка не відповідає вимогам чинного 

законодавства, залишається без розгляду відповідно до статті 29 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». Сектор невідкладно (протягом 

п’яти робочих днів) виносить такі питання на розгляд Національної ради. Вся 

інша ліцензійна документація передається на розгляд голові Національної ради. 

Документи з резолюцією голови Національної ради сектор передає 

виконавцю. 
 

V. Інформування керівництва Національної ради (відповідального 

члена Національної ради за процедуру ліцензування)       
 

Сектор інформує керівництво Національної ради (відповідального члена 

Національної ради за процедуру ліцензування), зокрема, про : 

          а)   кількість зареєстрованих заявних документів; 

б) кількість заявних документів, які управління ліцензування готує на 

розгляд Національної ради;  

в) кількість заявних документів, які Національна рада залишила без 

розгляду. 
 

VI. Порядок реєстрації та надсилання вихідних документів 
 

Сектор повертає заявникам ліцензійну документацію, що не відповідає 

вимогам законодавства, через відділ контролю документообігу управління 

організаційного та документального забезпечення. 

 

 

 

Начальник управління  

ліцензування      /підпис/  Л. Запорожець 

 

 


