
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 39 

 

18.01.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 

 

Про внесення змін до Плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів 

Національної ради на 2018 рік 

  

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з метою забезпечення належного 

здійснення Національною радою регуляторної діяльності, керуючись частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Національної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням Національної ради 

від 07.12.2017 № 2312, доповнивши його новими пунктами, згідно з додатком. 

2. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити це рішення та зміни до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2018 рік на 

офіційному веб-сайті Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: юридичне, 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, ліцензування. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради У. Фещук. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

18.01.2018 № 39 

 
Зміни, що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Національної ради на 2018 рік 

 
№ Назва та вид регуляторного 

акта 

Ціль прийняття Строки 

підготовки/ 

прийняття 

проекту 

Назва 

відповідального 

підрозділу за 

розроблення проекту 

5. Про внесення змін до Порядку 

проведення конференцій 

громадських об’єднань та 

асоціацій, обрання членів 

Наглядової ради публічного 

акціонерного товариства 

«Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» та 

припинення їхніх повноважень 

На виконання 

вимог чинного 

законодавства 

Протягом 

року 

Відділ зв’язків зі ЗМІ,  

громадськими 

організаціями  

та діяльності 

суспільного мовлення, 

юридичне управління   

6. Порядок видачі та анулювання 

дозволу на тимчасове 

мовлення, умови дозволу та 

порядок здійснення нагляду за 

додержанням законодавства 

про телебачення і 

радіомовлення 

телерадіоорганізаціями, що 

здійснюють тимчасове 

мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення 

на підставі відповідного 

дозволу 

На виконання 

вимог чинного 

законодавства 

Протягом 

року  

Управління 

радіочастотного 

ресурсу та технічного 

контролю, юридичне 

управління, 

управління 

ліцензування 

 

 

 

 
Начальник юридичного управління     /підпис/ Г. Чумаченко 

 


