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Зауваження до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року» 

 

Національна рада, розглянувши проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до плану дій з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року» не має зауважень до пропонованої 

редакції змін до Плану дії. Разом з тим, з метою уточнення окремих положень, 

вважаємо, що чинна редакція Плану дій потребує додаткових змін.  

Зокрема, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

(за згодою) визначена співвиконавцем заходу «Внести зміни до положень 

відповідних органів з метою усунення дублювання повноважень державних 

органів в частині ліцензування та контролю дотримання ліцензійних умов 

аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації». Строк виконання – 

IV квартал 2016 року. 

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 (частина перша статті 1 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»).  

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» (далі – Закон) єдиним органом державного регулювання 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу 

розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення.  

Відповідно до частини першої статті 23 Закону ліцензування мовлення 

здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, 

встановлених цим Законом та Законом України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада здійснює ліцензування 

телерадіомовлення, ліцензування провайдерів програмної послуги. 

Єдиним органом, що здійснює ліцензування та відповідно контроль за 

дотриманням умов ліцензій, із визначених виконавцями вказаного заходу є 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 

В той же час, серед очікуваних результатів передбачено реформування 

друкованих засобів масової інформації державної та комунальної форми 

власності, на які повноваження Національної ради не поширюються. 

Порядок ліцензування та види ліцензій, що видаються Національною 

радою, а також повноваження чітко визначені спеціальними Законами (а не 
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Положенням), тому не створюють дублювання повноважень державних 

органів.  

Враховуючи вищевикладене, вбачається невідповідність у формулюванні 

очікуваного результату із заходами, спрямованими на його виконання та 

повноваженнями відповідальних виконавців.  

У зв’язку з цим, вказаний захід потребує редакційного доопрацювання, 

шляхом не поширення його на аудіовізуальні (електронні) засоби масової 

інформації та сфери телебачення і радіомовлення в цілому та виключення 

Національної ради із переліку відповідальних виконавців. 
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