
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 670 

 

12.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про розгляд проекту наказу  

«Про затвердження Інструкції з оформлення  

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України  

матеріалів про адміністративні правопорушення», 

що надійшов від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

 

Розглянувши та обговоривши проект наказу «Про затвердження Інструкції з 

оформлення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріалів 

про адміністративні правопорушення», що надійшов від Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 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. Не погоджувати проект наказу «Про затвердження Інструкції з оформлення 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про 

адміністративні правопорушення» (обґрунтування додається). 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне. 

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 № 670 

 

Обґрунтування щодо непогодження  

проекту наказу «Про затвердження Інструкції з оформлення 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріалів  

про адміністративні правопорушення» 

 

Національна рада в межах повноважень розглянула проект наказу «Про 

затвердження Інструкції з оформлення Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення» (далі – проект 

наказу) та не погоджує його з наступних підстав. 

Проектом наказу пропонується встановити порядок складання 

уповноваженими посадовими особами Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України та подання органам, уповноваженим розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтями 16621 та 18845 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Протоколи про адміністративні 

правопорушення складаються уповноваженими Мінекономрозвитку посадовими 

особами, стосовно посадових осіб органу державного нагляду (контролю). 

Національна рада, відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», є колегіальним органом, 

метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері 

телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених 

цими законами.  

Відповідно до Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про 

рекламу, прийнятої на виконання Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  № 115 

(із змінами) (далі – Інструкція), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

24.02.2012 за № 313/20626, Національна рада здійснює наглядові повноваження 

шляхом проведення планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіатів. 

Рішення щодо проведення перевірок приймається виключно на засіданнях 

Національної ради. Проект наказу не враховує особливості здійснення контролю 

(нагляду) у сфері телебачення і радіомовлення колегіальними органами, а тому 

слід передбачити чіткі норми, на яких саме посадових осіб складатимуться 

протоколи про адміністративні правопорушення. 

Також зазначаємо, що проведення перевірки діяльності Національної ради 

органом виконавчої влади порушує принцип незалежності діяльності 

Національної ради, який є одним із основних принципів, передбачених частиною 



першою статті 3 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення». 

Враховуючи викладене, Національна рада не погоджує проект наказу в 

частині його поширення на діяльність Національної ради. 

 

 
Начальник юридичного управління    /підпис/ Г. Чумаченко  

 


