
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 720 

 

17.11.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 21  

 

Про внесення змін до Регламенту Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

 

Розглянувши та обговоривши запропоновані зміни до Регламенту 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, затвердженого 

рішенням Національної ради від 29.04.2015 № 581 (у редакції рішення 

Національної ради від 10.02.2022 № 120 (зі змінами)), керуючись частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити зміни до Регламенту Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, затвердженого рішенням Національної ради від 

29.04.2015 № 581 (у редакції рішення Національної ради від 10.02.2022 № 120 (зі 

змінами)), що додаються. 

2. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: організаційного та 

документального забезпечення, ліцензування, ресурсного забезпечення, 

юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення Бурмагіна О. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/538/97-%D0%B2%D1%80#n270
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/538/97-%D0%B2%D1%80#n270
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13


ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення 

17.11.2022 № 720 

 

 

ЗМІНИ 

до Регламенту Національної ради України з питань телебачення і  

радіомовлення 

 

У розділі ІІІ: 

 

1) абзац другий пункту 1 після слів «мережу Інтернет» доповнити словами 

«(в тому числі з використанням системи відеоконференцзв'язку)»; 

 

2) пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У листі-запрошенні зазначається, зокрема: час і дата засідання, можливі 

способи та умови участі (реєстрації) в засіданні.»; 

 

3) пункт 27 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Національна рада проводить попередню реєстрацію осіб, запрошених на 

засідання, для участі у засіданні безпосередньо у приміщенні Національної ради, 

для участі у засіданні в режимі реального часу (онлайн) у приміщенні 

представника Національної ради з використанням технічних засобів 

Національної ради або для участі у засіданні в режимі реального часу (онлайн) з 

використанням власних технічних засобів особи, запрошеної на засіданні.  

У разі неможливості присутності осіб, запрошених на засідання, взяти 

участь у засіданні безпосередньо в приміщенні Національної ради або в режимі 

реального часу (онлайн) у приміщенні представника Національної ради, така 

особа може взяти участь у засіданні в режимі реального часу (онлайн) з 

використанням власних технічних засобів (за наявності технічної можливості, 

зокрема відеозв'язку) та за попередньою реєстрацією. В такому разі, особа, 



запрошена на засідання, повідомляє Національну раду про бажання взяти участь 

у засіданні в режимі реального часу (онлайн) з використанням власних технічних 

засобів шляхом надсилання офіційного листа на електронну адресу Національної 

ради, не пізніше ніж за 1 день до дати відповідного засідання. 

У своєму листі особа, запрошена на засідання, зазначає: ПІБ уповноваженої 

особи ліцензіата, що бажає взяти участь у засіданні в режимі реального часу 

(онлайн) з використанням власних технічних засобів, її посада, адреса 

електронної пошти для направлення електронного посилання для участі в 

засіданні, контактний телефон. 

Встановлення особи та перевірка документів, що уповноважують її брати 

участь у засіданні, здійснюється за 30 хвилин до початку засідання.»; 

 

4) пункт 28 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі участі в засіданні у режимі реального часу (онлайн) з використанням 

власних технічних засобів, особа, запрошена на засідання (уповноважений 

представник ліцензіата), повинна пред’явити, шляхом використання 

відеозв'язку, підтверджуючі документи (документ, що посвідчує особу, та 

уповноважуючі документи для участі у засіданні) до початку засідання 

Національної ради.». 

                     _____________________________________ 

 

 

 
 


