
Аналіз регуляторного впливу до проекту  

Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, 

обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення 

їхніх повноважень 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

На сьогодні порядок проведення конференцій всеукраїнських громадських 

об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної суспільної 

телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень здійснюється на 

підставі Положення про порядок проведення конференцій всеукраїнських 

громадських об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної 

суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень, 

затвердженого рішенням Національної ради від 04.09.2014 № 831, яке 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2014 за № 1147/25924. 

19.03.2015 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і 

радіомовлення України», яким, зокрема, передбачено внесення змін до статей 8, 

9 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в 

частині складу та порядку формування Наглядової ради НСТУ, вимог до члена 

Наглядової ради НСТУ. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність у перегляді регуляторного акта. 

Пропонується затвердити Порядок проведення конференцій громадських 

об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

та припинення їхніх повноважень (далі – проект Порядку) та визнати рішення 

Національної від 04.09.2014 № 831 таким, що втратило чинність. 

2. Цілі державного регулювання 

До основних цілей, які покладені в основу проекту Порядку є визначення 

процедури підготовки та проведення Національною радою конференцій 

громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради 

Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягення зазначених цілей 

Під час підготовки проекту Порядку 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, оскільки на 

сьогодні діє Положення про порядок проведення конференцій всеукраїнських 

громадських об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної 

суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень, 

затверджене рішенням Національної ради від 04.09.2014 № 831, яке 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2014 за № 1147/25924. 
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Друга альтернатива – знайшла своє відображення у проекті Порядку, 

згідно з яким запроваджується порядок і процедура формування складу 

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України». У разі введення в дію Порядку, рішення 

Національної ради від 04.09.2014 № 831 втратить чинність. 

Таким чином, другий спосіб є оптимальним варіантом, який дозволить 

вирішити вищезазначені проблеми. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 
Проектом Порядку пропонується передбачити: 

- відбір громадських об’єднань та асоціацій, які мають право делегувати 

представників до Наглядової ради НСТУ, та висування кандидатів; 

- порядок проведення конференцій за основним видом діяльності 

громадських об’єднань та асоціацій та додаткової Конференції; 

- затвердження рішення про обрання членів Наглядової ради НСТУ; 

- припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ.  

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 

проводити конференції громадських об’єднань та асоціацій, обирати членів 

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» та припиняти їхні повноваження. 

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. 

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 запровадження прозорого механізму 

порядку формування Наглядової ради 

Публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» та припинення їхніх 

повноважень; 

підтримка позитивного іміджу держави 

як країни, що створює сприятливі умови 

для створення Суспільного телебачення і 

радіомовлення України 

 

додаткові 

витрати  

відсутні 

Громадяни сприяння формуванню громадянського додаткові 
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суспільства в Україні та забезпечення 

належної реалізації конституційного права 

кожного на інформацію 

витрати  

відсутні 

Суб’єкти 

господарювання 

створення єдиних правових основ для 

забезпечення однакового для всіх порядку 

щодо подальшого формування складу 

Публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія 

України»; 

можливість безпосередньої участі в 

процедурі включення до складу 

Наглядової ради Публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» представників 

від громадських об’єднань та асоціацій, 

основним видом діяльності яких є 

діяльність: у сфері освіти та науки; у сфері 

забезпечення прав національних меншин; 

у сфері фізичного виховання та спорту; у 

сфері журналістики; у правозахисній 

сфері; у сфері захисту інтересів дітей та 

молоді; у творчій сфері; у сфері місцевого 

самоврядування; у сфері захисту прав осіб 

з особливими потребами 

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 

Порядок набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

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 

покращення інформаційного забезпечення населення. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Порядку 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 

Національна рада здійснюватиме відстеження результативності цього 

регуляторного акта за показниками результативності: 
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базове - після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу 

статистичних даних; 

повторне - здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності; 

періодичні – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення 

проведення заходів із повторного відстеження результативності цього акта. 

 

 
Голова  

Національної ради                                    /підпис/                     Ю. Артеменко 


