
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 73 

 

25.01.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 
 

Про винесення на громадське обговорення проекту 

Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення,  

умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням  

законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями,  

що здійснюють тимчасове мовлення на територіях  

з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу 

 

Розглянувши та обговоривши проект Порядку видачі та анулювання 

дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за 

додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення 

телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з 

особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, враховуючи 

пункт 3 розділу ІІ. Прикінцеві положення Закону України від 07.12.2017                         

№ 2244-VIII «Про внесення змін до деяких законів щодо тимчасових дозволів на 

мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних 

районах України», керуючись статтями 9, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтею 17, 

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

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Винести на громадське обговорення проект Порядку видачі та 

анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку 

здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і 

радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на 

територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу 

(додається). 

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

суспільного мовлення оприлюднити на офіційному веб-сайті Національної ради 

проект Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов 

дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про 

телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове 

мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного 

дозволу, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та аналіз 

регуляторного впливу для громадського обговорення (додаються). 



3. Встановити термін для громадського обговорення – один місяць з дня 

оприлюднення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, ліцензування, юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови Національної ради У. Фещук. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


