
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 797 

 

17.06.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про розгляд проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Порядку застосування Комісією  

з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів),  

передбачених статтями 58 та 59 Закону України «Про державне  

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»,  

що надійшов на погодження від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання 

азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 

58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор», що надійшов на погодження від 

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей листом № 453/11-5 від 

09.06.2021, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та 

лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону 

України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор», що надійшов від Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей, із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей.  

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради О. Герасим’юк.  
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

17.06.2021 № 797 

 

Пропозиції та зауваження до проєкту постанови  

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку застосування 

Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій 

(штрафів), передбачених статтями 58 та 59 Закону України  

«Про державне регулювання діяльності щодо організації  

та проведення азартних ігор»  
  

Національна рада розглянула проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання 

азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтями 

58 та 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо 

організації та проведення азартних ігор» (далі – проєкт Порядку), та в цілому 

підтримує проєкт Порядку.  

Разом із тим, вважаємо за доцільне в межах компетенції, висловити певні 

пропозиції та зауваження. Абзац третій пункту 4 проєкту Порядку передбачає, 

що підставою для прийняття рішення КРАІЛ про застосування фінансових 

санкцій є «результати здійснення іншими органами виконавчої влади, в межах 

їх компетенції, заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю 

рекламодавців, виробників реклами, розповсюджувачів реклами».  

Пункт 9 проєкту Порядку встановлює, що «Органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень вимог 

законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та законодавства 

про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор зобов’язані 

повідомити про ці порушення КРАІЛ». 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада є 

конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності 

якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а 

також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

З огляду на вищевикладене, пропонуємо передбачити наявність у 

відповідних пунктах проєкту Порядку Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, зазначивши:  

«результати здійснення іншими органами виконавчої влади, органами 

державної влади, в межах їх компетенції, заходів державного нагляду 

(контролю) за діяльністю рекламодавців, виробників реклами, 

розповсюджувачів реклами»; 

«Органи виконавчої влади, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері 

організації та проведення азартних ігор та законодавства про рекламу азартних 

ігор та організаторів азартних ігор зобов’язані повідомити про ці порушення 

КРАІЛ».   


