
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1021 

 

29.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 

 

 

Про розгляд проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законів України  

щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення 

антитерористичної операції та прикордонних районах України»  

(реєстр. № 6565 від 08.06.2017), що надійшов 

від Комітету Верховної Ради України з питань  

інформатизації та зв’язку 

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні 

проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України» 

(реєстр. № 6565 від 08.06.2017), керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Затвердити пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на 

мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних 

районах України», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Комітету Верховної Ради 

України з питань інформатизації та зв’язку. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, 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 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 
 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

29.06.2017 № 1021 

 

 

Пропозиції 

стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення 

антитерористичної операції та прикордонних районах України» 

 

Національна рада, розглянувши проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні 

проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України» 

(далі – Законопроект), в цілому підтримує необхідність його прийняття.  

На сьогодні процедура видачі ліцензій є довготривалою, тому в умовах 

збройної агресії Російської Федерації запровадження прискореної процедури 

видачі дозволів на тимчасове мовлення Національною радою в окремих, 

найбільш уразливих для інформаційного впливу районах, сприятиме 

забезпеченню громадян України правом на інформацію. Це в свою чергу 

розширить повноваження Національної ради та дасть їй змогу оперативно 

приймати відповідні рішення. 

Разом з тим, з метою забезпечення дієвого механізму реалізації мети та 

цілей Законопроекту, вважаємо за необхідне висловити певні пропозиції щодо 

реалізації його положень. 

Наведені в Законопроекті положення не узгоджуються із положеннями, 

наведеними в Порівняльній таблиці до проекту Закону України. 

Зокрема, частину сьому статті 22 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» після слів «відповідно до Плану розвитку» пропонується 

доповнити словами «, крім територій з особливим режимом мовлення», у 

Порівняльній таблиці до проекту Закону України – «, з урахуванням 

необхідності забезпечення інформаційної безпеки держави».  

Частину шосту статті 41 Закону України «Про радіочастотний ресурс 

України» після слів «Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення» пропонується доповнити словами «, у тому числі висновок 

для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі», 

у Порівняльній таблиці до проекту Закону України – «, у тому числі для 

потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі».  

Зазначене не дає підстави зробити узагальнений висновок про остаточну 

редакцію положень Законопроекту. 

Також, пунктом 2 Прикінцевих положень Законопроекту передбачається 

Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, на 

яких шляхом аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми 

держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, 



виданого Національною радою Україною з питань телебачення і 

радіомовлення. 

У зв’язку з цим, з метою узгодження положень Законопроекту, 

пропонуємо термін «території з особливим режимом мовлення» викласти в 

такій редакції:  

«території з особливим режимом мовлення – прикордонні райони України, 

(адміністративно-територіальні одиниці, на яких шляхом аналогового та/або 

цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора), райони, які 

знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями 

України та окремими районами Донецької та Луганської областей».  

Враховуючи зазначене, вважаємо, що Законопроект потребує 

доопрацювання. 
 

 
Начальник юридичного управління    /підпис/ Г. Чумаченко 

 


