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ЗМІНИ 

до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

 

1. У розділі III: 

1) В абзаці другому пункту 14 після слова «позапланової» доповнити 

словом «виїзної»; 

2) пункт 14  доповнити абзацом такого змісту: 

‘‘Строк проведення позапланової безвиїзної перевірки не може 

перевищувати тридцяти робочих днів.’’. 

2. У розділі VII: 

1) пункт 2 викласти у такій редакції: 

‘‘2. Безвиїзна перевірка проводиться уповноваженими особами 

Національної ради на підставі рішення Національної ради та наказу голови 

Національної ради (особи, яка виконує його обов’язки). Національна рада 

надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної 

перевірки не пізніше ніж за п’ять днів до дати її проведення. 

 Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про 

прийняте рішення через п’ять робочих днів з моменту надсилання йому копії 

такого рішення рекомендованим листом та оприлюднення відповідного 

рішення на веб-сайті Національної ради.’’; 

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

‘‘3. У рішенні Національної ради про призначення безвиїзної перевірки 

можуть бути зазначені документи, які необхідно надати ліцензіату та які 

стосуються предмету перевірки, а також записи телерадіопрограм або їх 

частин. 
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Строк надання зазначених документів визначається Національною радою. 

Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних 

для здійснення безвиїзної перевірки, у строк, визначений Національною 

радою, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки. 

4. У разі виявлення додаткових обставин, необхідних для здійснення 

перевірки (потреба у додаткових документах, необхідних для проведення 

безвиїзної перевірки, виявлення фактів, які потребують звернення в інші 

органи та організації, наявність непереборних обставин, які унеможливлюють 

проведення безвиїзної перевірки) Національна рада може встановити інший 

строк подання документів для проведення безвиїзної перевірки.’’. 

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

3) Пункт 9 викласти у такій редакції: 

‘‘9. Один примірник акта безвиїзної перевірки надсилається 

рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня складання акта, а 

інший - зберігається у Національній раді разом із матеріалами перевірки. 

Ліцензіат вважається таким, що отримав примірник акта безвиїзної 

перевірки, через п’ять робочих днів з моменту надсилання Національною 

радою йому копії такого акта рекомендованим листом.’’; 

4) доповнити розділ новими пунктами 10 – 11 такого змісту: 

‘‘10. Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати 

Національній раді письмові пояснення щодо проведеної перевірки та 

виявлених порушень впродовж п’яти робочих днів з дня отримання акта про 

результати перевірки. Такі пояснення долучаються до акта про результати 

перевірки та стають його невід’ємною частиною. 

11. Результати позапланової безвиїзної перевірки розглядаються на 

засіданні Національної ради у присутності повноважних представників 

відповідних ліцензіатів, про що їх письмово рекомендованим листом 

повідомляє Національна рада не пізніш як за три календарні дні до засідання. 

Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою 

через п’ять календарних днів з моменту надсилання йому зазначеного листа. 
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Таке засідання може проводитися без участі цих осіб за умови, якщо 

ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення 

засідання.’’. 
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