
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1522 

 

24.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про розгляд проекту розпорядження  

Кабінету Міністрів України “Про плани заходів  

Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства з імплементації 

деяких актів законодавства ЄС”  

 

Розглянувши та обговоривши проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про плани заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства з імплементації деяких актів 

законодавства ЄС”, керуючись частиною другою статті 24 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада  

 

вирішила: 

1. Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

плани заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства з імплементації деяких актів законодавства ЄС” із 

зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г. Шверка. 
 

 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

24.12.2014 № 1522 

 

 

Зауваження 

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про плани 

заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства з імплементації деяких актів  

законодавства ЄС” 

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України пропонується схвалити 

розроблені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства плани заходів з імплементації актів законодавства 

ЄС, зокрема ПЛАН імплетементації Директиви № 98/84/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, 

що базуються чи включають умовний доступ та Директиви № 2000/31/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові 

аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції 

на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію). 

 

У пункті 1 глави 3. Короткий опис поточного стану імплементації акта 

законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації розділу 

І. Загальна частина проекту Плану зазначено перелік нормативно-правових 

актів, які були прийняті з метою імплементації положень директив до 

національного законодавства, проте не вказано їхні назви.  

У абзаці десятому вказаного пункту передбачено, що зміни умов ліцензії 

на мовлення при переході від аналогового до цифрового мовлення в частині 

змін технологічних параметрів, виду мовлення (переходу до багатоканального 

мовлення) та змін програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною 

цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення. 

Не зрозуміло, про який Закон йде мова. 

У зв’язку з цим пропонуємо: 

1) пункт 1 глави 3 розділу І проекту Плану доповнити положеннями, в 

яких зазначити назви Директив, щодо яких здійснюється відповідний короткий 

опис;  

2) у абзаці десятому пункту 1 глави 3 розділу І проекту Плану слова “цим 

Законом” замінити словами “Законом України “Про телебачення і 

радіомовлення””. 

 

 
Начальник юридичного управління    /підпис/  У. Фещук 


