
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ   

 

16.02.2023                                            м. Київ                             № 98 

 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення від 15 грудня 2022 року № 767 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 1992 року № 731, враховуючи лист Міністерства юстиції України від 

14 лютого 2023 року № 17492/10.1.1/11-23, Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 15 грудня 2022 року № 767 «Про затвердження Змін до 

Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу 

та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення 

і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення 

на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного 

дозволу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2023 року 

за № 274/39330, такі зміни: 

1) у преамбулі слово «та» замінити словом «і»; 

2)  у пункті 1 слова «(зі змінами)» виключити. 
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2. Внести до Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове 

мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням 

законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що 

здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом 

мовлення на підставі відповідного дозволу, затверджених рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 15 грудня 

2022 року № 767, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 лютого 

2023 року за № 274/39330, такі зміни: 

1) у заголовку слова «умови дозволу та порядок» замінити словами «умов 

дозволу та порядку»; 

2) у підпункті 2 пункту 3 після слів «оператор телекомунікацій», «у 

відповідних відмінках;» розділові знаки «,» та “»;” відповідно виключити. 

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

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

рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції 

України. 

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення Бурмагіна О. 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 


