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ЗМІНИ 

до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів  

програмної послуги 

 

1. Заголовок Інструкції після слова «послуги» доповнити словами 

«, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення». 

 

2. Пункт 1 розділу І після слів «(далі – Національна рада)» доповнити 

словами «,  а також порядок складання та подання органам, уповноваженим 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та 

матеріалів про адміністративні правопорушення». 

 

3. У пункті 17 розділу III: 

абзац шостий викласти в такій редакції: 

«ознайомлюють керівника ліцензіата або його уповноваженого 

представника з актом перевірки та/або протоколом (протоколами) в строки, 

передбачені цією Інструкцією.»; 

абзац сьомий після слів «під час перевірки» доповнити словами «та/або 

складання протоколу (протоколів)». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-12#n15
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4. У розділі IV: 

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Якщо під час перевірки було зафіксовано порушення, відповідальність за 

яке передбачена статтями 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, додатково складається протокол про 

адміністративне правопорушення (додаток 3).»; 

2) після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:  

«3. Для складання протоколу про адміністративне правопорушення 

уповноважені особи Національної ради мають встановити винність особи у 

вчиненні правопорушення та інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи. Під час встановлення винності особи можливе 

витребування документів у ліцензіата щодо покладення ним певного обов’язку 

на таку особу.  

Протокол про адміністративне правопорушення складається впродовж 

двадцяти чотирьох годин після надання ліцензіатом документів, що 

підтверджують факт покладення певних обов’язків на працівника. У разі 

відсутності таких документів або відмови надати такі документи протокол про 

адміністративне правопорушення складається на керівника 

телерадіоорганізації в останній день проведення перевірки. 

4. Протокол про адміністративне правопорушення (у разі його 

оформлення) складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту 

виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із 

яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності.». 

     У зв’язку з цим пункти 3 – 7 вважати відповідно пунктами 5 – 9. 

 

5. Доповнити Інструкцію після розділу IV новими розділами V, VI такого 

змісту: 

«V. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0313-12#n85
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1. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, 

передбачені статтями 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), складають уповноважені 

особи (уповноважена особа) Національної ради за результатами перевірки, 

проведеної цими уповноваженими особами (цією уповноваженою особою). 

2. Факти вчинення адміністративних правопорушень відображаються у 

відповідному акті перевірки ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення. 

3. Якщо адміністративне правопорушення вчинено кількома особами, 

протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою 

кількох окремих адміністративних правопорушень, протоколи складаються 

щодо кожного з вчинених правопорушень. 

4. Протокол складається українською мовою. Не допускається закреслення 

чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення 

додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої його 

складено. 

5. Під час викладення обставин правопорушення у протоколі зазначаються 

місце й час його вчинення, суть правопорушення, нормативний акт та інші 

відомості, що мають значення для правильного вирішення справи,  відповідно 

до статті 256 КУпАП.   

6. Уповноважена особа Національної ради зобов’язана ознайомити особу, 

щодо якої складається протокол, з її правами й обов’язками, про що у 

протоколі робиться відмітка. У разі відмови особи, щодо якої складається 

протокол, поставити підпис, про це у протоколі робиться відповідний запис, 

який засвідчується підписом уповноваженої особи Національної ради. 

7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове 

пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, що вноситься до 

протоколу. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, 

про що у цьому протоколі робиться запис. 

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання 

пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=80731-10,%2080732-10
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особа Національної ради вносить до протоколу відповідний запис, що 

засвідчується її підписом. 

8. Протокол підписують уповноважена особа Національної ради та особа, 

щодо якої його складено. 

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, від підписання 

протоколу уповноважена особа Національної ради робить про це відповідний 

запис, який засвідчує своїм підписом. 

Особа, щодо якої складено протокол, має право додати до протоколу 

пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви відмови 

від підписання протоколу. 

9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис 

вручається особі, щодо якої його було складено. 

10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факти 

вчинення адміністративних правопорушень. 

11. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факти 

вчинення адміністративних правопорушень, подаються на чергове засідання 

Національної ради протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу. 

За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про 

направлення протоколу до суду або відповідних органів (посадових осіб), 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. До 

протоколу додаються інші матеріали справи, наявні в Національній раді, що 

підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень. 

 

VI. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення 

1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

забезпечують уповноважені особи Національної ради, які складають 

протоколи. 

2. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється у журналі 

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), 

сторінки якого мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені 
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печаткою Національної ради. У зазначеному журналі проставляється також 

відмітка про вручення другого примірника протоколу. 

3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року 

окремо. 

4. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення 

зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.». 

У зв’язку з цим розділ V вважати розділом VII. 

 

6. У розділі VII: 

у пункті 3 слова «планової/» та «виїзної/» виключити. 

 

7. У додатках до Інструкції: 

1) абзац перший додатка 1 після слова «мали» доповнити словом «(мала)»; 

2) у додатку 2: 

після слова «провели» доповнити словом «(провела)»; 

після слів «Перевірку здійснили» доповнити словом «(здійснила)». 

 

8. Доповнити Інструкцію новими додатками 3, 4 що додаються. 

 

Начальник управління контролю 

та аналізу телерадіомовлення   /підпис/        Роман КІФЛЮК  


