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Додаток 
до Рішення Національної ради
від 11.12.2014 № 1392
(зі змінами та доповненнями, внесеними Рішеннями Національної ради 
від 21.05.2015 № 708; 
від 02.07.2015 № 943;
від 13.08.2015 № 1204)



План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2015 рік


№
Назва та вид регуляторного акта
Ціль прийняття
Строки
підготовки/
прийняття проекту
Назва відповідального підрозділу 
за розроблення 
проекту

Про затвердження Положення про моніторинг телерадіопрограм
З метою уточнення вимог чинного законодавства
ІІІ – ІV квартал
2015 року

Управління контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне управління
	

Про затвердження розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення
На виконання вимог частини десятої статті 72 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”
І-ІІ квартал
2015 року
Управління фінансової та бухгалтерської служби,
управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
юридичне управління
	

Про внесення змін до Положення про порядок проведення конференцій всеукраїнських громадських об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
I-IІ квартал
2015 року
Відділ зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю та діяльності суспільного мовлення,
юридичне управління
	

Про затвердження Порядку адаптації іноземних програм, призначених для ретрансляції, до вимог законодавства України
На виконання вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення, частини другої статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”
ІІІ – ІV квартал
2015 року
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
юридичне управління
	

Про затвердження Порядку обмеження ретрансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку юнацтва 
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
ІІІ – ІV квартал
2015 року

Управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
юридичне управління
	

Про внесення змін до форм заяв, необхідних для ліцензування телерадіомовлення
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, дерегуляція
ІІІ – ІV квартал
2015 року
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування,
юридичне управління
	

Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
ІІ-ІІІ квартал
2015 року
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування,
юридичне управління
	

Про затвердження Положення про визначення вимог до програмної концепції мовлення телерадіоорганізації 
На виконання вимог статті 28 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”
ІІІ – ІV квартал
2015 року
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
юридичне управління
	

Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору
На виконання вимог статті 21 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо перегляду Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору не рідше одного разу на рік, за результатами звіту Національної ради та враховуючи стан розвитку телерадіо-інформаційної галузі 
III-IV
квартал
2015 року
Управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління ліцензування, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
юридичне управління
	

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телебачення і радіомовлення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
Виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
ІІІ – ІV квартал
2015 року
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління ліцензування, управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне управління
	

Про внесення змін до Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
ІІ-ІІІ квартал 
2015 року
Управління контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне управління
	

Про затвердження розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення (нова редакція)
На виконання вимог частини десятої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
ІІІ – ІV квартал
2015 року
Юридичне управління, управління фінансової та бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу телерадіомовлення
	

Про внесення змін до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
ІІІ – ІV квартал
2015 року
Юридичне управління,
управління організаційного та документального забезпечення


Начальник юридичного управління                                                          /підпис/                                      У. Фещук


