
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 669 

 

12.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 17 вересня 2014 р. № 847», що надійшов від Секретаріату 

Кабінету Міністрів України 

 

Розглянувши та обговоривши проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 2014 р. № 847», що надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення  

 

вирішила: 
1. Затвердити зауваження та пропозиції до проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 2014 р. № 847», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Секретаріату Кабінету Міністрів 

України. 

3. Виконання цього рішення покласти на: юридичне управління, відділ 

міжнародного співробітництва та євроінтеграції. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

12.05.2016 № 669 

 

Зауваження та пропозиції 

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847», що 

надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення опрацювала 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847».  

Стосовно Глави 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі» проекту 

Плану заходів з імплементації розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами–членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки (далі – проект Плану 

заходів) Національна рада у межах компетенції повідомляє про наступне. 

Відповідно до положень статті 397 Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС і Додатку ХХХVII спільно з Держкомтелерадіо планується внесення змін до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 79 про доповнення 

переліку актів законодавства ЄС для імплементації у національне медіа-

законодавство Директиви № 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

10 березня 2010 р. про узгодження деяких положень, встановлених законами, 

підзаконними актами та адміністративними положеннями у державах-членах 

стосовно надання аудіовізуальних медіа-послуг. 

Внесення таких змін буде відповідати Додатку ХХХVII та реальному стану 

справ щодо підготовки законопроекту про аудіовізуальні послуги, оскільки при 

розробленні цього проекту за основу були взяті положення Директиви  

№ 2010/13/ЄС.  

Зважаючи на це, пропонуємо строк виконання пункту 1 переліку заходів 

Глави 15 проекту Плану заходів («виконання плану імплементації актів 

законодавства ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

04.02.2015 № 79») замінити на «2016-2017 роки відповідно до схваленого плану 

імплементації».  

Оскільки пункти 2 та 3 Глави 15 проекту Плану заходів будуть дублювати 

зміст пункту 1, який включатиме імплементацію Директиви № 2010/13/ЄС, 

пропонуємо вилучити вказані заходи з проекту Плану заходів. 

Стосовно зазначеного у пункті 4 Глави 15 проекту Плану заходів заходу 

щодо оновлення Додатку XXXVII до розділу V, пропонуємо перелік 

відповідальних за виконання доповнити «Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення (за згодою)». Зазначене пов’язано із завершенням 



процесу перегляду країнами-членами Директиви № 2010/13/ЄС з метою її 

доповнення низкою нових регуляторних повноважень та інструментів, та 

плануванням оприлюднення цих результатів на рівні Європейської Комісії восени 

цього року, і у подальшому схвалення нової директиви відповідно до 

встановлених процедур. 

 

 
Начальник юридичного управління     /підпис/ Г. Чумаченко  

 


