Регулярний огляд законодавства
(19.12.2016-23.12.2016)

Винесено на громадське обговорення проект змін до Плану
розвитку національного телерадіоінформаційного простору –
строк обговорення до 22.01.2017
Зокрема, вказаними змінами передбачається:
 (пункт 4). Принципами добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для
ретрансляції в телемережах (крім цифрових ефірних телемереж), викласти так:
1) забезпечення провайдерами програмної послуги всім абонентам можливості отримання програм універсальної
програмної послуги, затвердженими рішеннями Національної ради;
2) перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту
(села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної
послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності, згідно
законодавства України;
3) перелік програм універсальної програмної послуги визначається за територіальним та технологічним критерієм;
4) перелік програм універсальної програмної послуги формується провайдером програмної послуги та
затверджується Національною радою під час розгляду його заяви про видачу/переоформлення ліцензії з
урахуванням такого підходу:
для технологій “МІТРІС” та “MMDS” універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням
провайдерами програмних послуг обмеженого радіочастотного ресурсу;
для технологій DVB-T/DVB-T2 універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами
програмних послуг обмеженого радіочастотного ресурсу та конкурсним відбором програм для розповсюдження у
багатоканальній телемережі провайдера програмних послуг;
для технології ОТТ (або подібній Інтернет-технології доставки програм) та DTH (або подібній супутниковій
технології доставки програм), для яких територією надання програмних послуг є уся територія України,
універсальна програмна послуга включає телерадіопрограми НТКУ, або її правонаступника, та Парламентського
каналу “Рада”;
для аналогової та цифрової технологій (DVB-C й т. п.), IPTV та будь-яких інших технологій, які мають географічну
прив’язку до території надання програмних послуг, програми телерадіоорганізацій ефірного та багатоканального
мовлення місцевої та регіональної категорій мовлення, а також телерадіопрограми НТКУ (або її
правонаступника) та Парламентського каналу “Рада” (або її правонаступника), долучаються до складу
універсальної програмної послуги з урахуванням території розповсюдження цих програм (населений пункт,
район, область, територія усієї України);

5) затверджені переліки програм універсальної програмної послуги для населених пунктів, в яких здійснюється
діяльність провайдерів програмної послуги, публікуються на офіційному веб-сайті Національної ради. У разі
відсутності затвердженого переліку програм універсальної програмної послуги на офіційному веб-сайті для
певних населених пунктів, провайдер програмної послуги звертається до Національної ради із заявою щодо
необхідності розробки універсальної програмної послуги із зазначенням населених пунктів або районів, в яких
планується надання програмних послуг. На підставі поданої заяви Національна рада приймає рішення щодо
затвердження переліку програм універсальної програмної послуги з подальшим опублікуванням на
офіційному веб-сайті;
6) рекомендація суб’єктам господарювання включати до складу загальної концепції добору програм не менше 50
% програм вітчизняних мовників;
7) рекомендація розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:
універсальна програмна послуга;
програми регіональних та місцевих телерадіоорганізацій, які не входять до складу універсальної програмної
послуги;
інші програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії на супутникове мовлення, багатоканальне
мовлення та на кабельне мовлення у відповідній мережі мовлення (індивідуально для кожного населеного
пункту);
іноземні програми, які включені до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської
конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України
 Виключено пункт (3.6), яким визначено 4 єтапи вимкнення аналогового телебачення
 Згідно з загальною характеристикою телерадіоінформаційного простору:
- (пункт 6) для здійснення діяльності провайдерам програмної послуги з використанням систем типу “МІТРІС”
видано 10 ліцензій, системи “Телесело” – 1 ліцензія, системи “ММDS” – 6 ліцензій.
- (пункт 7) - Програмну послугу у кабельних мережах надають 744 провайдери програмної послуги, зокрема за
технологією IPTV – 180 провайдера.
 Доповнено План розвитку новим додатком - План дій на 2017 рік щодо розвитку телерадіомовлення в
Херсонській області та організації мовлення на територію Криму.

Доповнено Перелік іноземних програм, дозволених до
ретрансляції

Національною радою 22 грудня рішенням від 22.12.2016 № 2708 доповнено
Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської
конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України
іноземною програмою «FunboxUHD».
«FunboxUHD» - це 156 програма, що дозволена до ретрансляції.
Зазначений телеканал компанії «Media Broadcasting International Ltd.» має
ліцензію на мовлення британського регулятора медіа Оfcom. За жанром це –
розважальне телебачення, спорт і кінопоказ. Мова каналу – англійська.
Обсяг мовлення 24 години на добу.
Моніторингом Національної ради у програмах телеканалу реклами не
зафіксовано.

Зареєстровані за поточний тиждень законопроекти у ВРУ

Проект Закону про засади діяльності мовлення територіальних
громад в Україні (реєстр. № 5582).
Покликаний стати базою для реформування комунальних мовників та створення
нових локальних мультимедійних платформ, які обслуговуватимуть інформаційні
інтереси територіальних громад та водночас виконуватимуть функції з оповіщення
населення на випадок якихось надзвичайних ситуацій, техногенних аварій і
катастроф. Законопроект передбачає, що мовлення у цьому секторі вестиметься
цілодобово.
Окрім трансляції місцевого контенту на платформах ком’юніті медіа
передбачається ретрансляція програм одного з каналів Національної суспільної
телерадіокомпанії.

Зареєстровані за поточний тиждень законопроекти у ВРУ:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення способів захисту корпоративних
прав учасників господарських товариств (реєстр. № 5554).
Проектом закріплюються спеціальні способи захисту, що можуть
бути використанні учасниками господарських товариств для
захисту належних їм прав шляхом надання їй права звернутися
до суду:
- за визнанням недійсними установчих документів
- за визнанням недійсними рішень органів управління
юридичної особи,
а також скасовувати державну реєстрацію товариства як
юридичної особи.

Прийнято Верховною Радою України в цілому

В цілому прийнято Закон про Державний бюджет
України на 2017 рік та 23.12.2016 направлено на
підпис Президенту.
Передбачені доходи в сумі понад 721 млрд грн,
витрати – понад 790 млрд грн.
Курс гривні закладений на рівні 27,2 грн за долар,
рівень інфляції - 8,1%.
З 1 січня підвищиться мінімальна зарплата до 3200
грн.

Прийнято Верховною Радою України в цілому

Закон про внесення змін до Податкового
кодексу
України
(щодо
покращення
інвестиційного клімату в Україні) (реєстр.
№ 5368) прийнято в цілому.
-

впроваджується повноцінний
платника податків;

електронний

-

будуть змінені критерії приналежності платника до
категорії великих;

-

передбачається ліквідація податкової міліції.

Проте, бази даних ДФСУ не передаються Мінфіну.

кабінет

Прийнято в першому читанні

Проект Закону про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю
(реєстр.
№
4666),
яким,
зокрема,
передбачається:

відсутність обмежень в кількості учасників

вводиться інститут корпоративних договорів
та інше.

