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4 січня 2017 року набули чинності зміни до Методики розрахунків розмірів ліцензійного

збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера

програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу

дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

Базою для розрахунку ліцензійного збору визначено мінімальну заробітну
плату, у зв'язку з чим такі ставки зборів набули загрозливих та економічно
необґрунтованих розмірів.
Запроваджено ліцензійний збір для провайдерів програмної послуги по
технології OTT.
Деякі розміри ліцензійного збору згідно нових змін:
-для провайдера програмної послуги, що надає послуги для населення в
межах території м. Києва –– 1 млн 280 тис грн;
-для провайдера програмної послуги, що надає послуги для населення в
межах території України по технології ОТТ, DTH та супутникового мовлення –
3 млн 200 тис грн;
-для провайдера програмної послуги, що надає послуги для населення в
межах території України – 9 млн 600 тис грн.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1014-2016-%D0%BF/paran2#n2


Зареєстровано законопроект у ВРУ «Про державне регулювання у сфері
супутникової навігації» (№ 5549)

Зокрема, проектом передбачається:

введення поняття «провайдер супутникових навігаційних інформаційних послуг» — юридична особа приватного або публічного права, 
фізична особа — підприємець, яка забезпечує на підставі договору, укладеного з оператором функціонального доповнення або з 
оператором функціональної навігаційної інформаційної системи, надання супутникових навігаційних інформаційних послуг відповідно 
користувачам функціонального доповнення або користувачам функціональної навігаційної інформаційної системи;

Крім того, передбачається необхідність внесення у державний реєстр або відповідний галузевий реєстр супутникових навігаційних
інформаційних послуг для забезпечення сфер діяльності, а також будь-яких платних супутникових навігаційних інформаційних послуг, 
що надаються користувачам в Україні операторами функціональних доповнень або функціональних навігаційних інформаційних систем.

Тобто, пропонується введення додаткового окремого державного регулювання та нагляду у сфері навігаційних супутникових послуг .

Разом з цим, за предметом правового регулювання функціонування в Україні буд-яких супутникових систем навігації та надання 
відповідних послуг із застосуванням цих систем повинно регулюватися законами України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний 
ресурс України». 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60743


Винесено на обговорення законопроект «Про внесення змін до Закону 
України «Про радіочастотний ресурс України», що розроблено

Держспецзв’язком

Так, зокрема, передбачається встановити визначення: «ефективне користування радіочастотним
ресурсом», «рефармінг смуг радіочастот», «технологічна нейтральність».

Запровадження у такій редакції визначень створює ризик примусового та необґрунтованого
позбавлення суб’єкта господарювання його права користуватись придбаним радіочастотним
ресурсом.

До повноважень НКРЗІ віднести: визначення необхідності та забезпечення проведення рефармінгу смуг
радіочастот; затвердження показників ефективності користування радіочастотним ресурсом для окремих
груп радіотехнологій.

Проте, проектом не передбачено затвердження МЕТОДИКИ визначення показників ефективності, що може
призвести до зловживання з боку регулятора.

Передбачається додаткова підстава для анулювання ліцензії - не дотримання затверджених показників ефективності
користування радіочастотним ресурсом.

Запроваджується підстава для відмови в наданні згоди на впровадження нової радіотехнології, якщо у результаті
надання згоди на дострокове впровадження нової радіотехнології не буде дотримано основних засад державного
регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом, передбачених статтею 13 цього Закону.

.

Звертаємо увагу, що 27.06.2017 набувають чинності зміни до Ліцензійних умов користування радіочастотним
ресурсом України, згідно яких повним освоєнням радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права
виключного користування номіналами, смугами радіочастот, є наявність у ліцензіата не менше одного дозволу
на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього
регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону за умови надання цим ліцензіатом у відповідному
регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг.

http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=267401&cat_id=38837&ctime=1482142388900


Національна рада обмежила ретрансляцію телеканалу
«Телеклуб» в українських кабельних мережах на три місяці через
демонстрування заборонених фільмів російського виробництва.

Національна рада 12 січня вилучила російський телеканал
«Дождь» із переліку програм, що відповідно до чинного
вітчизняного законодавства та Європейської конвенції про
транскордонне телебачення дозволені для ретрансляції у
кабельних мережах України. Рішення набуває чинності через
місяць із дня його оприлюднення.

Щодо Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає
вимогам Європейської конвенції про транскордонне
телебачення і законодавства України

http://www.nrada.gov.ua/ua/news/radanews/34180.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/news/radanews/34163.html


Набрала чинності 13 січня 2017 року постанова КМ "Про
припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі
телебачення і радіомовлення та Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
співробітництво в галузі інформації» від 30.11.2016 N 1053

Кабмін прийняв рішення про припинення дії:
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської
Федерації про співробітництво в галузі телебачення і
радіомовлення, вчиненої 23 жовтня 2000 р. у м. Москві;
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про співробітництво в галузі інформації, вчиненої
27 лютого 1998 р. у м. Москві.

Кабмін припинив дію Угоди про співпрацю з РФ в галузі телебачення, 
радіомовлення та інформації

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/643_135
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_112


При Міністерстві культури на громадських засадах буде функціонувати Експертна
рада з питань захисту суспільної моралі.

За результатами обговорення у Мінкультури питання
здійснення громадського контролю за додержанням вимог
законодавства у сфері захисту суспільної моралі було
прийнято рішення про необхідність затвердження
персонального складу Експертної ради з питань захисту
суспільної моралі.

Довідково:
Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який
утворюється з метою розгляду питань, пов'язаних з контролем за
дотриманням вимог Закону "Про захист суспільної моралі" та інших законів у
сфері захисту суспільної моралі.
Складається рада з 7 осіб (голова, заступник голови, секретар і члени), до
роботи також залучаються заступник Міністра культури, представники
структурних підрозділів Мінкультури, представники творчих спілок у сфері
культури і мистецтв, журналістики, також фахівці в галузі культури і
мистецтв (за згодою ).
Експертна рада має право направляти в Мінкультури пропозиції щодо
поліпшення стану законодавчого регулювання відносин у сфері захисту
суспільної моралі. Рішення ради носять рекомендаційний характер.

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245185237&cat_id=244913751


Мінекономрозвитку винесено на громадське обговорення проект Порядку подання
органу ліцензування документів в електронній формі та інформування здобувача
ліцензії, ліцензіата про результати розгляду таких документів в електронній формі

Вказаним проектом передбачено:
Електронні документи (заява та документи, визначені Законом) подаються до органу ліцензування через
Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні
системи органів ліцензування, порядки функціонування яких визначаються відповідними органами
ліцензування.

При надходженні електронні документи реєструються в системі органу ліцензування, про що автоматично
інформується здобувач ліцензії, ліцензіат, через персональний кабінет на Єдиному державному порталі
адміністративних послуг та за бажанням здобувача ліцензії, ліцензіата – засобами телекомунікаційного зв’язку

Орган ліцензування повідомляє здобувача ліцензії, ліцензіата про прийняте рішення в електронній формі
через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг

Строк обговорення проекту до 02.02.2017р.

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=1f3286b3-9f38-4cc1-8894-57feb97315be&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuPodanniaOrganuLitsenzuvanniaDokumentivVElektronniiFormiTaInformuvanniaZdobuvachaLitsenzii-LitsenziataProRezultatiRozgliaduTakikhDokumentivVElektronniiFormiIProViznanniaTakoiu-SchoVtratilaChinnistPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid23-Serpnia2016-R-561-


Схвалено рішенням № 15 від 10.01.2017 проект рішення НКРЗІ «Про затвердження
Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв`язку та інформатизації з Національною поліцією України».

Винесено на громадське обговорення проект Середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду до 2020 року

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=342&id=6700&language=uk
http://www.drs.gov.ua/press-room/obgovorennya-proektu-serednostrokovogo-planu-priorytetnyh-dij-uryadu-2020-roku/

