
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 502  

 

31.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 

Про внесення змін до Порядку роботи 

сектору первинного розгляду та реєстрації  

заяв телерадіоорганізацій 

 

Відповідно до законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та з метою 

удосконалення роботи сектору первинного розгляду та реєстрації заяв 

телерадіоорганізацій управління ліцензування, керуючись частиною другою 

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

і радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної ради від 11.10.2006 № 810 

«Про затвердження Порядку роботи сектору прийому ліцензійної 

документації» слова «прийому ліцензійної документації» замінити словами 

«первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій управління 

ліцензування». 

2. Внести до Порядку роботи сектору прийому ліцензійної документації, 

затвердженого рішенням Національної ради від 11.10.2006 № 810 (далі – 

Порядку), такі зміни: 

1) у заголовку Порядку слова «прийому ліцензійної документації» 

замінити словами «первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій 

управління ліцензування»; 

2) у розділі І: 

пункт 1 після слова «реєстрацію» доповнити словами «суб’єктів 

інформаційної діяльності»; 

3) у розділі ІІ: 

у главі 1: 

в абзаці першому слова «прийому ліцензійної документації» замінити 

словами «первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій 

управління ліцензування (далі – сектор)»; 

доповнити пункт після слів «документи для видачі дубліката ліцензії» 

новим абзацом такого змісту: 

«документи про щорічну перереєстрацію загальної концепції добору 

програм»; 



слова «Під час конкурсних відборів ліцензійна документація приймається 

щодня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 13.00 год.» виключити; 

4) у розділі IV: 

абзац перший викласти у такій редакції: 

«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.»; 

в абзацах четвертому, п’ятому слова «прийому ліцензійної документації» 

виключити; 

5) у розділі V: 

в абзаці першому: 

слова «прийому ліцензійної документації» виключити; 

у пункті «б» слова «ліцензійно-реєстраційне управління» замінити словами 

«управління ліцензування»; 

6) у розділі VI: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«Сектор повертає заявникам ліцензійну документацію, що не відповідає 

вимогам законодавства, через відділ контролю документообігу управління 

організаційного та документального забезпечення». 

3. Скасувати рішення Національної ради від 11.10.2006 № 811 «Про 

порядок прийому ліцензійної документації». 

4. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 
 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/  О. Герасим’юк 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  К. Котенко 

 

 


