
Додаток 3 

до Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм,  

проведення перевірок телерадіоорганізацій 

та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення  

(пункт 2 розділу IV)   
 

 

  
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ  

 

ПРОТОКОЛ 

про адміністративне правопорушення 

№ _________ 

   
«____»__________ 20__ року      ____________________     

     (місце складання протоколу)            

 

 
Ми (Я), уповноважені особи (уповноважена особа) Національної ради 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(посади, прізвища, власні імена) 

 
керуючись статтями 254 – 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

склали (склала) цей протокол про те, що 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність  

за таке правопорушення) 

 

Свідки правопорушення (за наявності):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Потерпілий(і) (за наявності): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 3 

 

Відомості про особу, щодо якої складено протокол:  

 

прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________ 

 

дата, місце народження _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

місце проживання, номер телефону ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

місце роботи, посада ___________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності) 

роз’яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов’язки, 

передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має 

право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти 

клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, 

іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися 

послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; 

оскаржити постанову по справі). 

 

Підпис __________________ 

 

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від проставлення 

підпису про обізнаність із зазначеними нормами Конституції України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Підпис уповноваженої особи __________________ 

 
Пояснення особи, щодо якої складено протокол (можуть бути додані): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 3 

 

До протоколу додаються: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, про 

отримання примірника протоколу _____________  

 

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його підписання 

____________________________________________________________________ 

 

Підпис уповноваженої особи __________________ 
 

Підписи свідків (за наявності):    1. __________________ 

                 2. __________________ 
 

Протокол подається на розгляд до _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Уповноважені особи (уповноважена особа) 

Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення: _____________________________________________________ 
          (підпис) (власне ім’я, прізвище) 

 

             _____________________________________________________ 
          (підпис) (власне ім’я, прізвище) 

 


