
Регулярний огляд законодавства

(13.02.2017-23.02.2017)



Мінекономрозвитку розроблено Порядок проведення органами державного 

нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських

об’єднань (строк обговорення до 16.03.2017)

роз’яснення норм

законодавства, що належать

до компетенції органу

державного нагляду

(контролю).

за ініціативою громадських об’єднань органи державного нагляду (контролю)

проводять консультації з громадськістю з питань:

Орган державного нагляду (контролю) одночасно з письмовим інформуванням громадського об’єднання

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті у рубриці “Консультації з громадськістю” інформаційне

повідомлення про проведення публічного громадського обговорення

Результати обговорення оприлюднюються в 5 денний термін на своєму офіційному веб-сайті органу

державного нагляду (контролю)

планування заходів

державного нагляду

(контролю), що проводяться

таким органом;

консультаційної підтримки з питань

здійснення державного нагляду

(контролю), у тому числі з питань

участі уповноважених представників

громадських об'єднань в заходах

державного нагляду (контролю);

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6ef1c459-9e1a-40eb-93c7-84facf88e473&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuProvedenniaOrganamiDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-KonsultatsiiZGromadskistiuZaInitsiativoiuGromadskikhObdnan


За результатами моніторингу телеканалу «Охотник и рыболов HD», що
має юрисдикцію Російської Федерації, регулятор 23 лютого ухвалив
рішення вилучити його із Переліку іноземних програм, зміст яких
відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне
телебачення і законодавства України.

11 і 12 лютого в ефірі телеканалу транслювалася передача «Звезда на
крючке» за участю Героя Росії полковника ГРУ Генерального штабу ЗС
Російської Федерації Євгена Миколайовича Конопелькіна.

Розміщення в ефірі такої інформації свідчить про наявність порушення вимог
частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
згідно з якою не допускається використання телерадіоорганізацій для
трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять
популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій,
що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Рішення Національної ради набуває чинності через місяць після його
оприлюднення.

Телеканал «Охотник и рыболов HD» вилучено із переліку дозволених

для ретрансляції



23 лютого рішенням Національної ради  внесено зміни Переліку іноземних програм, зміст яких
відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства

України

Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
законодавства України, ДОПОВНЕНО ДВОМА ТЕЛЕКАНАЛАМИ –
«GAMETOON BOX» і «Vivid Touch».

Телеканал «GAMETOON BOX» (логотип «GAMETOON») має ліцензію
британського регулятора OFCOM. Жанр програми – світ електронних розваг.
Мова – англійська. Обсяг мовлення - 24 години на добу. У програмі
немає реклами, а також порнографічних передач чи фільмів, демонстрування
яких заборонено на території України.

Трансляція тематичного еротичного телеканалу «Vivid Touch»
допускається із 24 до 4 години згідно з вимогами Закону України «Про
захист суспiльної моралi». Ліцензія на мовлення видана нідерландським
регулятором Сommissariaat voor de media. Мова програми – англійська. Під
час трансляції передач використовуються вікові позначки класифікації
відеопродукції та піктограми змістовних характеристик передач системи
класифікації Kijkwizer.



Відповідно до статті 12, частини другої статті 59, частини дев’ятої статті 40 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», Порядку подання телерадіоорганізаціями
та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та
відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги
(далі – Порядок), що затверджений рішенням Національної ради від 21 січня 2016 року
№ 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за №
251/28381, суб’єкти інформаційної діяльності повинні подати звіт за 2016 рік про
свою структуру власності до 31 березня 2017 року.

Звіти про структуру власності, які будуть отримані Національною радою після 31
березня 2017 року, будуть вважатися несвоєчасно поданими.

Звертаємо увагу, що за неподання або несвоєчасне подання інформації, передбаченої
частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною
дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) Закону України «Про
телебачення і
радіомовлення», телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги
сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма
ліцензіями, власниками яких є порушник.

Уся необхідна інформація і форми для заповнення розміщені на сайті Національної
ради в рубриці «Прозорість медіа-власності».

Звертаємо увагу ліцензіатів Національної ради України з питань ТБ та РМ, 
що 31 березня кінцевий строк подання інформації про структуру 

власності

http://www.nrada.gov.ua/ua/28604.html


Державна регуляторна служба визначила перелік органів державного
нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності»

ДОВІДКОВО: Законом встановлено мораторій до 31 грудня 2017 року на проведення
органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Дія вказаного Закону не
поширюється, зокрема, на
Національну Раду України з питань
телебачення і радіомовлення.

Дія вказаного Закону
поширюється, зокрема, на
НКРЗІ.

Деякі роз'яснення ДРС з питань нагляду (контролю) 

Державна регуляторна служба України вважає, що органи місцевого
самоврядування згідно з нормами статті 28 Закону України «Про захист прав
споживачів» та статей 18, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування»
не мають встановлених законом повноважень самостійно проводити
перевірки дотримання суб’єктами господарювання законодавства про
захист прав споживачів.

За позицією ДРС мораторій на планові перевірки та обмеження на
позапланові перевірки, запроваджені статтями 2 та 3, з урахуванням
виключень, встановлених ст. 6 Закону України «Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», поширюються на органи ліцензування як органи державного
нагляду (контролю).

http://www.drs.gov.ua/state_supervision/perelik-organiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-na-yaki-ne-poshyryuyetsya-diya-zakonu-ukrayiny-pro-tymchasovi-osoblyvosti-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-gospodarskoyi-diyaln/
http://www.drs.gov.ua/state_supervision/pozytsiya-drs-shhodo-povnovazhen-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-u-sferi-derzhavnogo-kontrolyu-za-doderzhannyam-zakonodavstva-pro-zahyst-prav-spozhyvachiv/
http://www.drs.gov.ua/state_supervision/pozytsiya-drs-shhodo-zastosuvannya-zakonu-ukrayiny-pro-tymchasovi-osoblyvosti-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-gospodarskoyi-diyalnosti-pry-zdijsnenni-organamy-litsenzuvannya/

