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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту документа 

„Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, 

застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та 

законодавства України телерадіоорганізаціями і  

провайдерами програмної послуги”   

 

Визначення та оцінка важливості проблеми 

 

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 (ч. 1 ст. 1 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”). 

Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і 

передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі - Національна рада) - спеціальний конституційний, постійно діючий 

позавідомчий державний орган (ч. 3 ст. 7 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”). 

Відповідно до статті 14 цього закону Національна рада здійснює 

регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері 

телерадіомовлення, зокрема й щодо ліцензування телерадіомовлення та 

провайдерів програмної послуги. 

Ці закони передбачають здійснення нагляду за діяльністю ліцензіатів та 

регуляторних функцій.  

Статтями 71-74 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” 

визначено відповідальність телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги за порушення законодавства, види санкцій, порядок їх застосування. 

Пунктом б) частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” визначено, що Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо 

протягом дій ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного 

законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та 

санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством 

порядку або відповідними судовими рішеннями. Таким чином, ця норма закону 

передбачає можливість скасування рішенням Національної ради застосованої 

до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги санкції 

„оголошення попередження”.  

Законом України „Про телебачення і радіомовлення” не визначено порядок 

і процедуру скасування санкції „оголошення попередження”, яку було 
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застосовано Національною радою за виявлені під час перевірки порушення 

умов ліцензії та законодавства України. 

1 червня 2010 року набули чинності зміни до статті 17 Закону України 

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

відповідно до яких регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти 

Національної ради мають проходити всі стадії прийняття та порядок 

оприлюднення актів, визначені Законом України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

Керуючись вимогами статті 8 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проведено аналіз 

регуляторного впливу проекту регуляторного акта. 

 

Обґрунтування необхідності державного регулювання 

 

Відповідно до статті 14 цього закону Національна рада здійснює 

регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері 

телерадіомовлення, зокрема й щодо ліцензування телерадіомовлення та 

провайдерів програмної послуги. 

Пунктом б) частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” визначено, що Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо 

протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного 

законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та 

санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством 

порядку або відповідними судовими рішеннями. Таким чином, ця норма закону 

передбачає можливість скасування рішенням Національної ради застосованої 

до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги санкції 

„оголошення попередження”.  

Законом України „Про телебачення і радіомовлення” не визначено порядок 

і процедуру скасування санкції „оголошення попередження”, яку було 

застосовано Національною радою за виявлені під час перевірки порушення 

умов ліцензії та законодавства України. 

Відсутність процедури розгляду і прийняття рішення про скасування 

санкції обмежує можливості телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги позасудового вирішення цього питання. В той же час таку можливість 

передбачено пунктом б) частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”. 

Національна рада для забезпечення телерадіоорганізаціям та провайдерам 

програмної послуги можливості позасудового скасування санкції „оголошення 

попередження” та з метою унормування цього процесу 23 травня 2008 

прийняла рішення № 968 „Про порядок застосування норм п. б) частини 7 

статті 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, яким визначалася 

процедура розгляду і прийняття рішення про можливе скасування 

попередження. Також рішенням Національної ради від 4 червня 2008 року  
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№ 1073 було затверджено форму заяви про скасування санкції „оголошення 

попередження”. 

Частиною 1 статті 17 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” передбачено, що Національна рада в 

межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-

правові, а також інші акти індивідуальної дії. 

З метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства 

порядку здійснення ліцензування телерадіомовлення та провайдерів програмної 

послуги Національна рада розробила Положення про скасування санкції 

„оголошення попередження”, застосованої Національною радою за порушення 

умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги, яким визначається послідовність здійснення заходів 

ліцензіатом та Національною радою щодо скасування санкції „оголошення 

попередження”, права і обов’язки ліцензіата щодо скасування санкції, умови 

подання та форму заяви, порядок надання звіту та матеріалів на підтвердження 

усунення порушення, порядок проведення перевірки, розгляду заяви ліцензіата 

та результатів позапланової перевірки на засіданні Національної ради. 

 

Обґрунтування неможливості 

розв’язання проблеми за допомогою діючих регуляторних актів 

 

Пунктом б) частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” визначено, що Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом 

дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного 

законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та 

санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством 

порядку або відповідними судовими рішеннями. Таким чином, ця норма закону 

передбачає можливість скасування рішенням Національної ради застосованої 

до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги санкції 

„оголошення попередження”.  

Законом України „Про телебачення і радіомовлення” не визначено порядок 

і процедуру скасування санкції „оголошення попередження”, яку було 

застосовано Національною радою за виявлені під час перевірки порушення 

умов ліцензії та законодавства України. 

Рішення Національної ради від 23 травня 2008 № 968 „Про порядок 

застосування норм п. б) частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, яким визначалася процедура розгляду і прийняття рішення про 

можливе скасування попередження, не визначало в повній мірі послідовність 

здійснення заходів ліцензіатом та Національною радою щодо скасування 

санкції „оголошення попередження”, права і обов’язки ліцензіата щодо 

скасування санкції, умови подання та форму заяви, порядок надання звіту та 

матеріалів на підтвердження усунення порушення, порядок проведення 

перевірки, розгляду заяви ліцензіата та результатів позапланової перевірки на 

засіданні Національної ради. 
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Цим і обґрунтовується неможливість розв’язання проблеми за допомогою 

діючих регуляторних актів, у зв’язку з чим виникла потреба в підготовці 

Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої 

Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги. 

 

Визначення очікуваних результатів  

прийняття запропонованого регуляторного акта 

 

Впровадження Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, сприятиме забезпеченню телерадіоорганізаціям та провайдерам 

програмної послуги можливості позасудового скасування санкції „оголошення 

попередження”, оскільки наявність не скасованих санкцій впливає на 

результати розгляду Національною радою заяви ліцензіата про продовження 

строку дії ліцензії. Національна рада може прийняти рішення про відмову у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом ді 

ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. 

Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями 

Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку або 

відповідними судовими рішеннями (пункт б) частини 7 статті 33 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”). 

 

Визначення цілей державного регулювання 

 

Метою прийняття Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, є унормування процедури позасудового скасування санкції 

„оголошення попередження”. 

Запропонований акт визначає права і обов’язки ліцензіата щодо скасування 

санкції, умови подання та форму заяви, порядок надання звіту та матеріалів на 

підтвердження усунення порушення, порядок проведення перевірки, розгляду 

заяви ліцензіата та результатів позапланової перевірки на засіданні 

Національної ради. 

 

Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних 

способів досягнення встановлених цілей та аргументація переваг 

обраного способу досягнення встановлених цілей 

 

Під час розробки Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 
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1. Залишення існуючої ситуації без змін. 

Залишення існуючої ситуації без змін обмежує права телерадіоорганізацій 

та провайдерів програмної послуги щодо позасудового скасування санкції 

„оголошення попередження”, оскільки наявність не скасованих санкцій впливає 

на результати розгляду Національною радою заяви ліцензіата про продовження 

строку дії ліцензії. 

2. Внесення змін до існуючих законів у сфері телебачення і радіомовлення. 

Національній раді не належить право законодавчої ініціативи у Верховній 

Раді України (ст. 93 Конституції України). Оскільки Національна рада не може 

впливати на законотворчі процеси, то процедура внесення змін до законів у 

сфері телебачення і радіомовлення може бути досить тривалою.  

Враховуючи особливості процедури внесення змін до законів, необхідно 

усвідомлювати, що наслідком може бути як неприйняття відповідного 

законопроекту, так і ухвалення його із зауваженнями, не прийнятними для 

Національної ради. 

3. Розробка та затвердження нового нормативно-правового акта.  

Розробка та затвердження Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, відповідає потребам Національної ради та принципам державної 

регуляторної політики. 

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення 

поставлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу 

Національній раді належним чином здійснювати регуляторні повноваження, 

передбачені статтею 14 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”.  

 

Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта  

 

Затвердження Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, дозволить прозоро, неупереджено та об’єктивно розглядати заяви 

ліцензіатів та приймати відповідні рішення щодо продовження строку дії 

ліцензії, з урахуванням попередньої діяльності телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги щодо дотримання вимог законодавства 

України та умов ліцензії. 

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених  

цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

 

У разі прийняття Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 
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послуги, буде надано телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної 

послуги можливість позасудового скасування санкції „оголошення 

попередження”. 

Запропонований акт визначає права і обов’язки ліцензіата щодо скасування 

санкції, умови подання та форму заяви, порядок надання звіту та матеріалів на 

підтвердження усунення порушення, порядок проведення перевірки, розгляду 

заяви ліцензіата та результатів позапланової перевірки на засіданні 

Національної ради. 

 

Обґрунтування того, що досягнення запропонованим регуляторним 

актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для 

суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також того, що вигоди, 

які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, 

виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або 

вигоди не можуть бути кількісно визначені 

 

Впровадження Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, не потребує додаткових витрат з боку ліцензіатів, громадян та 

держави.  

 

Оцінка можливості впровадження та 

виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати 

або виконувати ці вимоги  

 

Для впровадження Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, не потрібно залучення додаткових витрат з бюджету, оскільки воно 

здійснюватиметься в межах повноважень Національної ради. 

Для адміністрування процесу контролю за виконанням Положення про 

скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною 

радою за порушення умов ліцензії та законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, немає необхідності 

створювати нові робочі місця. Здійснення передбачених цим Положенням 

повноважень буде покладено на службовців апарату Національної ради. 

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників  

на дію запропонованого регуляторного акта 

 

При підготовці проекту Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 
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та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, не встановлено зовнішніх чинників на дію акта. 

 

Обґрунтування запропонованого  

строку чинності регуляторного акта 

 

Строк чинності Положення про скасування санкції „оголошення 

попередження”, застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії 

та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, у разі його прийняття і затвердження не може перевищувати строків 

дії законів України „Про телебачення і радіомовлення”, „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”. 

 

Визначення показників результативності регуляторного акта 

 

Показниками результативності Положення про скасування санкції 

„оголошення попередження”, застосованої Національною радою за порушення 

умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги, є: 

1. Створення однакових умов діяльності для всіх суб’єктів 

телерадіоінформаційного простору. 

2. Зменшення кількості судових справ за позовами ліцензіатів до 

Національної ради про оскарження правомірності застосування санкції 

„оголошення попередження”. 

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 

 

Відстеження результативності Положення про скасування санкції 

„оголошення попередження”, застосованої Національною радою за порушення 

умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги, проводитиметься шляхом надання пропозицій щодо 

внесення змін до Положення. 

Відстеження результативності Положення про скасування санкції 

„оголошення попередження”, застосованої Національною радою за порушення 

умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги, буде проводитися відповідно до Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”. 

 

 
Голова Національної ради     /підпис/  В. Манжосов 

 


