НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1579
10.12.2020

м. Київ

Протокол № 32

Із змінами, внесеними згідно
з Рішеннями Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 736 від 10.06.2021
№ 851 від 01.07.2021
№ 1183 від 02.09.2021
Про затвердження Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів
Національної ради на 2021 рік

Розглянувши пропозиції структурних підрозділів щодо розробки та
перегляду регуляторних актів Національної ради, керуючись статтею 17,
частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», статтею 7 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Національна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Національної ради на 2021 рік, що додається.
2. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності
суспільного мовлення оприлюднити це рішення та План діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Національної ради на 2021 рік на офіційному вебсайті Національної ради.
3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного
ресурсу та технічного контролю, ліцензування, контролю та аналізу
телерадіомовлення, юридичне.
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
10.12.2020 № 1579
(Із змінами, внесеними згідно
з Рішеннями Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
№ 736 від 10.06.2021
№ 851 від 01.07.2021
№ 1183 від 02.09.2021)

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Національної ради на 2021 рік
№

Назва та вид регуляторного
акта

Ціль прийняття

1.

Про внесення
національного
простору

змін до Плану розвитку На виконання вимог статті 21 Закону
телерадіоінформаційного України «Про телебачення і
радіомовлення» щодо перегляду
Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
не рідше одного разу на рік

2.

Правила титрування та/або перекладу на На виконання вимог статті 55
українську
жестову
мову
матеріалів Виборчого кодексу України
передвиборної агітації з використанням
електронних (аудіовізуальних) засобів масової
інформації

Строки
підготовки/
прийняття
проекту
Протягом
року

Протягом
року

Назва відповідального
підрозділу за розроблення
проекту
Управління
радіочастотного
ресурсу
та
технічного
контролю,
управління
ліцензування,
управління
контролю
та
аналізу
телерадіомовлення, юридичне
управління
Управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління
ліцензування,
юридичне
управління

3.

4.

Про внесення зміни до Положення про
скасування
санкції
«оголошення
попередження», застосованої Національною
радою України з питань телебачення і
радіомовлення за порушення умов ліцензії та
законодавства України телерадіоорганізаціями
і провайдерами програмної послуги
Про внесення змін до Порядку проведення
конференцій громадських об’єднань та
асоціацій, обрання членів Наглядової ради
публічного
акціонерного
товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія
України» та припинення їхніх повноважень

Вдосконалення
скасування санкції
попередження»

процедури
«оголошення

Протягом
року

Управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління
ліцензування,
юридичне
управління

Вдосконалення Порядку проведення
конференцій громадських об’єднань
та асоціацій, обрання членів
Наглядової
ради
публічного
акціонерного
товариства
«Національна
суспільна
телерадіокомпанія України» та
припинення їхніх повноважень
Спрощення
Правил
ведення
мовлення на теле- і радіоканалах у
дні трауру (скорботи, жалоби) та дні
пам’яті
Вдосконалення порядку проведення
перевірок телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги

Протягом
року

Відділ
зв’язків
зі
ЗМІ,
громадськими організаціями та
діяльності
суспільного
мовлення, юридичне управління

Протягом
року

Управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління
ліцензування,
юридичне
управління
Управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління
ліцензування,
юридичне
управління

5.

Про внесення змін до Правил ведення
мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру
(скорботи, жалоби) та дні пам’яті

6.

Про внесення змін до Інструкції про порядок
здійснення моніторингу телерадіопрограм,
проведення перевірок телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів
про
адміністративні
правопорушення
Про внесення змін до Порядку видачі та З метою приведення
анулювання дозволу на тимчасове мовлення, у відповідність до
умов дозволу та порядку здійснення нагляду за чинного законодавства
додержанням законодавства про телебачення і
радіомовлення телерадіоорганізаціями, що
здійснюють тимчасове мовлення на територіях
з особливим режимом мовлення на підставі
відповідного дозволу

7.

Протягом
року

Протягом
року

Управління радіочастотного
ресурсу
та
технічного
контролю,
юридичне управління

8.

Про внесення змін до Положення про порядок
видачі ліцензії провайдера програмної послуги

З метою приведення
у відповідність до
чинного законодавства

Протягом
року

9.

Порядок формування Переліку програм З метою приведення
іноземних
телерадіоорганізацій,
що у відповідність до
чинного законодавства
ретранслюються

Протягом
року

Начальник юридичного управління

/підпис/

Г. Літвіщенко

Управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю,
управління ліцензування,
юридичне управління
Управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, юридичне
управління

