
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту розмірів штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

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. 

Відповідно до частини першої статті 70 Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення” (далі – Закону України) Національна рада 

здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог 

законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення.  

Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги санкції, зокрема і стягнення штрафу 

(частина шоста статті 72 Закону України). 

Розміри штрафів встановлюються Національною радою за погодженням 

з Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог законодавства (частина 

десята статті 72 Закону України). 

На сьогодні розміри штрафів не встановлено, що унеможливлює 

застосування Національною радою санкцій у вигляді накладання штрафів за 

порушення телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги 

законодавства про телебачення і радіомовлення. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність в підготовці проекту щодо 

погодження розмірів штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення. 

2. Цілі державного регулювання 

До основних цілей, які покладені в основу проекту, є встановлення 

розмірів штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та 

провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення (далі – ліцензіати). 

Розрахунок розмірів штрафів здійснюватиметься відповідно до 

нарахованого  розміру ліцензійного збору ліцензіату на отримання ліцензії не 

враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття 

Національною радою рішення про накладення штрафу і складатиме: 

15 відсотків – за вчинення ліцензіатом порушень, передбачених 

абзацами другим - шостим частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»; 

10 відсотків – за  вчинення ліцензіатом порушень, передбачених абзацом 

сьомим – дванадцятим частини другої, частини третьої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

5 відсотків - за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії. 
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У разі, якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними 

способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною 

концепцією, розмір штрафу встановлюватиметься з найбільшого 

нарахованого розміру ліцензійного збору. 

У разі, якщо один ліцензіат має декілька ліценцій з однаковими 

способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною 

концепцією, на різні території мовлення, розмір штрафу 

встановлюватиметься шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані 

за відповідні порушення. 

Вчинення ліцензіатом протягом року з моменту стягнення штрафу 

повторного порушення аналогічної норми тягнутиме за собою накладання 

штрафу у подвійному розмірі. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягення зазначених цілей 

Під час підготовки проекту було опрацьовано два альтернативних 

варіанти досягнення зазначеної вище цілі. 

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній 

сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.  

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях 

проекту. Пропонується встановити розміри штрафів, які можуть накладатися 

на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення. 

Таким чином, другий спосіб є оптимальним варіантом, який дозволить 

вирішити вищезазначені проблеми. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

Проектом пропонується встановити Національною радою розміри 

штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів 

програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і 

радіомовлення. 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акта 

У разі прийняття даного регуляторного акта, для досягнення цілей 

негативних зовнішніх факторів не може бути. 

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його 

вимог суб’єктами ринку висока. 

Прийняття даного регуляторного акта дозволить Національній раді 

накладати штрафи на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги 

за порушення вимог законодавства про телебачення і радіомовлення.  

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України. 

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснювати 

Національна рада. 
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Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 

передбачають нанесення шкоди суб’єктом господарювання у випадку, якщо 

вони неухильно дотримуватимуться норм чинного законодавства. 

Запровадження зазначеного нормативно-правового акта забезпечить 

високу вірогідність досягнення поставлених цілей. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз 

вигод та витрат 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного 

акта:  
Суб’єкти Вигоди Витрати 

Держава удосконадення законодавчого врегулювання 

питання накладення штрафів за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, 

поповнення Державного бюджету України 

додаткові витрати  

відсутні 

Суб’єкти 

господарювання   

чіткий і прозорий механізм щодо визначення 

розмірів штрафів за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення 

додаткові витрати  

відсутні 

Громадяни максимальне задоволення культурно-освітніх 

потреб населення усіх регіонів України якісною 

аудіовізуальною продукцією 

формування здорового медіа простору 

додаткові витрати  

відсутні 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати відсутні, а вигоди 

беззаперечні, що підтверджує необхідність прийняття цього регуляторного 

акта. 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Термін дії регуляторного акта є необмеженим у часі до прийняття 

нового нормативно-правового акта або втрати ним чинності. 

8. Показники результативності регуляторного акта 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

- загальна кількість накладених Національною радою штрафів за 

порушення законодавства про телебачення і радіомовлення; 

- обсяг надходжень до Державного бюджету від сплати штрафів; 

- суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія 

регуляторного акта, зможуть здійснювати свою діяльність на законних 

підставах і у прозорому правовому полі. Кількість суб’єктів може бути 

визначена після введення в дію регуляторного акта; 

- витрачання коштів і часу суб’єктами господарювання відсутні, 

оскільки виконання вимог законодавства про телебачення і радіомовлення не 

призведе до накладення штрафів Національною радою. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 

положень акта – вище середнього, оскільки проект регуляторного акта  для 

громадського обговорення розміщено у підрозділі “Проекти регуляторних 

актів” розділу “Регуляторна діяльність” офіційного веб-сайту Національної 

ради. 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 
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Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде 

здійснюватись шляхом моніторингу накладених штрафів та сум, що 

надійдуть в якості сплати таких штрафів від суб’єктів господарювання. 

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим 

актом шляхом збору пропозицій і зауважень, аналізу статистичних даних. 

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. 

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, 

або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і 

кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом 

внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення 

заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

 

 
Голова Національної ради                                    /підпис/                  Ю. Артеменко 
 


