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План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів  Національної ради на 2013 рік 

№ Назва та вид 

регуляторного акта 

Ціль прийняття Строки 

підготовки 

/прийняття 

проекту 

Назва 

відповідального 

підрозділу за 

розроблення 

проекту 

1. Внесення змін до 

положення про порядок 

видачі ліцензії 

провайдера програмної 

послуги 

 

З метою приведення положення про порядок видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги у 

відповідність до вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» 

І-ІІ квартал 

2013 

Управління 

ліцензування 

телерадіомовлення, 

управління правового 

забезпечення, 

управління науково-

технічного і 

частотного розвитку, 

контрольно-

аналітичне 

управління 

2. Положення Про 

офіційний моніторинг 

телерадіопрограм 

Виконання вимог статті 13 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення” 

ІІ-ІІІ 

квартал 

2013 

Контрольно-

аналітичне 

правління, 

управління правового 

забезпечення 



3. Порядок взаємодії 

Національної ради 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення та 

Державного 

підприємства 

“Український державний 

центр радіочастот” 

стосовно замовлення 

(підготовки) висновків 

щодо можливості та умов 

користування 

радіочастотним ресурсом 

України для потреб 

телерадіомовлення 

Врегулювання питання розроблення, оформлення, 

надання висновків щодо можливості та умов 

користування радіочастотним ресурсом України для 

потреб телерадіомовлення з метою виконання вимог 

частини 2 статті 22 Закону України “Про телебачення 

і радіомовлення”, статті 15 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення” 

ІІ-ІІІ 

квартал 

2013 

Управління науково-

технічного і 

частотного розвитку, 

управління правового 

забезпечення 

4. Положення про 

регулювання дитячого 

мовлення в Україні 

Для затвердження порядку здійснення регуляторних 

та контрольних функцій Національної ради щодо 

дитячого телерадіомовлення в Україні, змістових 

критеріїв програм та передач, розрахованих на 

дитячу аудиторію 

ІІІ-ІV 

квартал 

2013 

Управління 

інформаційних 

технологій, зв'язків із 

засобами масової 

інформації, 

громадськістю та 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації, 

управління правового 

забезпечення 

 



5. 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 телерадіоінформаційної галузі  

ІІІ-ІV 

квартал 

2013 

Управління науково-

технічного                                                                                                                                                                         

і частотного 

розвитку, управління 

правового 

забезпечення, 

 контрольно-

аналітичне 

управління 

 

 

             Начальник управління правового забезпечення                                 /підпис/                                                    О. Шосталь 

 

 

 


