
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Уповноваженого із захисту   

державної мови 8 квітня 2021 року № 10-У 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

8 квітня 2021 року № 382 

 

 

ПОРЯДОК 

взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з Національною 

радою України з питань телебачення і радіомовлення 

 

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Уповноваженого із захисту 

державної мови (далі – Уповноважений) з Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада), спрямованої на 

захист державної мови як невіддільного елементу конституційного ладу, 

забезпечення дотримання порядку її функціонування і застосування, 

визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» (далі – Закон) та Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у 

значеннях, наведених у Законі, Законі України «Про телебачення і 

радіомовлення», Законі України «Про Національну раду України про 

телебачення і радіомовлення», Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженій рішенням Національної ради від 08 лютого  

2012 р. № 115 (у редакції рішення Національної ради від 09 листопада 2017 р.  

№ 2127), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 р. за  

№ 313/20626. 

3. У разі надходження до Уповноваженого  скарги, звернення, або 

виявлення за результатами моніторингу, який проводиться відповідно до 

пункту 2 частини четвертої статті 49 Закону (далі – моніторинг виконання 

законодавства про державну мову), порушень законодавства про державну 

мову, які стосуються можливого порушення телерадіоорганізацією вимог 

Закону та Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо 

обов’язкового (мінімального) обсягу мовлення державною мовою, 

Уповноважений у найкоротші строки надсилає до Національної ради 

обґрунтоване звернення, що свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом 

вимог законодавства, та/або надсилає копію акта, який складається за 

результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову.  

 Національна рада враховує інформацію, яка міститься у зверненні 

Уповноваженого, при здійсненні моніторингу телерадіопрограм відповідної 

телерадіоорганізації та/або призначенні позапланової перевірки такого 

ліцензіата. 

4. За зверненням Уповноваженого Національна рада може надати 

Уповноваженому копію акта моніторингу телерадіопрограм 



телерадіоорганізації у частині дотримання нею вимог обов’язкового 

(мінімального) обсягу мовлення державною мовою (у разі його наявності), або 

копію акта перевірки телерадіоорганізації у частині дотримання нею вимог 

обов’язкового (мінімального) обсягу мовлення державною мовою (у разі його 

наявності). 

5. У разі виявлення Національною радою під час позапланової перевірки 

порушень вимог щодо обов’язкового (мінімального) обсягу мовлення 

державною мовою, визначених частинами другою, третьою та п’ятою статті 9 

та статтею 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна 

рада повідомляє про це Уповноваженого із наданням копії відповідного 

рішення.  

У разі виявлення Національною радою ознак можливого порушення 

телерадіоорганізацією (ліцензіатом) вимог Закону, зокрема визначених 

частиною четвертою статті 18, частиною шостою статті 23 та частиною 

третьою статті 32 Закону, Національна рада повідомляє про це 

Уповноваженого. 

6. Уповноважений надає висновки і рекомендації Національній раді щодо 

застосування української мови як державної у її діяльності за зверненням 

Національної ради та/або за результатами здійснення заходів контролю або 

моніторингу дотримання законодавства про державну мову. 

7. Інформація, що міститься в річному публічному звіті про діяльність 

Уповноваженого і про стан дотримання Закону, розміщеному на офіційному 

веб-сайті Уповноваженого відповідно до частини п’ятої статті 49 Закону, 

враховується Національною радою в її діяльності.  

Інформація, що міститься у щорічному звіті про діяльність Національної 

ради, який оприлюднений відповідно до статті 16 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

враховується Уповноваженим у його діяльності.  

8. Для підготовки пропозицій щодо вдосконалення та внесення змін до 

законодавства у частині застосування державної мови у сфері 

телерадіомовлення, Уповноважений та Національна рада можуть створювати 

робочі групи, до складу яких можуть входити працівники Секретаріату 

Уповноваженого, апарату Національної ради, а також інших державних органів 

за їх згодою.  

9. Забезпечення організації взаємодії Уповноваженого з Національною 

радою покладається на секретаріат Уповноваженого та апарат Національної 

ради.   

 
Керівник Секретаріату  

Уповноваженого із захисту  

державної мови                                             /підпис/        Юрій ЗУБКО 

 
Т.в.о начальника управління  

контролю та аналізу  

телерадіомовлення                                     /підпис/         Дмитро ШВИДЧЕНКО 


