
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 842 

 

19.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про розгляд проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у частині оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 

щодо питань епідеміологічного нагляду (спостереження), протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням», 

що надійшов від Міністерства охорони здоров’я України 

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у частині оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади щодо питань епідеміологічного нагляду 

(спостереження), протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним 

захворюванням», що надійшов від Міністерства охорони здоров’я 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. Погодити проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у частині оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади щодо питань епідеміологічного нагляду (спостереження), 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням» із 

зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства охорони 

здоров’я України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

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

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 



 

 
Додаток 

до рішення Національної ради  

19.05.2016 № 842 

 

Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у частині оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади щодо питань епідеміологічного нагляду 

(спостереження), протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим 

соціально небезпечним захворюванням» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в цілому 

підтримує проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у частині оптимізації системи центральних органів виконавчої влади 

щодо питань епідеміологічного нагляду (спостереження), протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням» (далі – 

законопроект) у запропонованій редакції.  

Разом з тим, оскільки пунктом 8 законопроекту вносяться зміни до 

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2014-2018 роки (далі – Програма), яка затверджена Законом України «Про 

затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», вважаємо за доцільне висловити пропозиції і 

зауваження. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами.  

Чинним законодавством, зокрема законами України «Про телебачення і 

радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» не передбачено повноважень Національної ради, які б могли 

забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених Загальнодержавною 

цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо доцільним виключити Національну 

раду із співвиконавців завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, визначених 

додатком 2 до Програми, а також з переліку виконавців заходів Програми, 

зазначених у пункті 5 Паспорту Загальнодержавної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, що є додатком 1 до зазначеної 

Програми. 

 
В. о. начальника юридичного управління   /підпис/ І. Пархоменко 


