
Додаток до листа Телекомпалати України 

від 16.05.2022 р. № 2679 

 

Зміст положення акта 

законодавства 

Зміст відповідного положення 

проекту акта 

Пропозиція Обґрунтування 

Стаття 51. Мовлення в особливих 

обставинах 

1. На час надзвичайного та/чи 

воєнного стану 

в Україні або в окремих її місцево

стях відповідно до закону може 

встановлюватися особливий 

режим 

роботи аудіовізуальних засобів ма

сової інформації. 

2. Особливості регулювання 

мовлення під час надзвичайного 

та/чи воєнного стану 

визначаються законом. 

Стаття 51. Регулювання сфери 

телерадіомовлення в особливих 

обставинах 

1. В період дії воєнного стану 

ліцензування здійснюється 

Національною радою з урахуванням 

особливостей, визначених цією 

статтею. 

2. Положення про особливості 

процедури ліцензування в період дії 

воєнного стану встановлюються 

рішенням Національної ради та 

може містити: 

 

а) особливості порядку подання та 

розгляду заяв про видачу, 

продовження, переоформлення, 

анулювання ліцензій, заяв про 

видачу дублікату ліцензії, заяв про 

внесення змін до загальної 

концепції пакетування (переліку) 

програм, придбаних для 

ретрансляції та інформація про 

програми, які провайдер 

програмної послуги має намір 

ретранслювати; 

 

б) особливості порядку видачі та 

анулювання дозволів на тимчасове 

мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу; 

 

в) особливості оформлення та видачі 

ліцензій, дозволів, їх дублікатів;  

 

 

 

 

 

 

 

2. Положення про особливості 

процедури ліцензування в період дії 

воєнного стану встановлюються 

рішенням Національної ради та 

може містити: 

а) особливості порядку подання та 

розгляду заяв про видачу, 

продовження, переоформлення, 

анулювання ліцензій, заяв про 

видачу дублікату ліцензії; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодавство не містить поняття 

«заява про заяв про внесення змін до 

загальної концепції пакетування 

(переліку) програм, придбаних для 

ретрансляції та інформація про 

програми, які провайдер програмної 

послуги має намір ретранслювати». 

Законодавством, зокрема 

Положенням про порядок видачі 

ліцензії провайдера програмної 

послуги, передбачено повідомлення 

про зміни у переліку програм.  

В зв’язку з цим пропонується 

винести в окремий пункт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

г) повноваження Національної ради 

з продовження строків на вчинення 

заявником або ліцензіатом дій, 

встановлених відповідними 

нормами цього Закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про особливості 

процедури ліцензування в період дії 

воєнного стану не може змінювати 

або розширювати встановлені цим 

Законом підстави для прийняття 

рішення про видачу або відмову у 

видачі ліцензії, рішення про відмову 

у продовженні строку дії ліцензії на 

мовлення, зменшувати строк 

подання, змінювати зміст 

відповідних заяв та збільшувати 

перелік додатків до них. 

 

 

3. На діяльність Національної ради з 

розробки та прийняття нормативно-

правових актів для реалізації 

повноважень, визначених частиною 

 

д) встановлення скороченого 

переліку документів, що 

подаються для отримання, 

переоформлення, продовження 

терміну дії ліцензій та видачі 

дублікатів ліцензій; 

е) особливості 

порядку подання інформації про 

внесення змін до загальної 

концепції пакетування (переліку) 

програм, придбаних для 

ретрансляції, та інформація про 

програми, які провайдер 

програмної послуги має намір 

ретранслювати. 

 

Положення про особливості 

процедури ліцензування в період дії 

воєнного стану не може змінювати 

або розширювати встановлені цим 

Законом підстави для прийняття 

рішення про видачу або відмову у 

видачі ліцензії, рішення про відмову 

у продовженні строку дії ліцензії на 

мовлення, зменшувати строк 

подання, змінювати зміст 

відповідних заяв та збільшувати 

перелік додатків до них.". 

В період дії воєнного стану на 

діяльність Національної ради з 

розробки та прийняття нормативно-

правових актів для реалізації 

повноважень, визначених частиною 

 

 

Створити умови для спрощення 

Національною радою процесу 

ліцензування. 

 

 

 

 

Див. вище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звільнення регулятора від 

додаткових процедур погодження 

власних нормативних актів доцільно 

розглядати як виключення та 



другою цієї статті, в тому числі змін 

та доповнень до них, не 

поширюються вимоги Закону 

України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та вимоги 

щодо державної реєстрації 

зазначених нормативно-правових 

актів в Міністерстві юстиції 

України. 

4. Інші особливості регулювання у 

сфері телерадіомовлення під час дії 

воєнного стану визначаються 

законом. 

другою цієї статті, в тому числі змін 

та доповнень до них, не 

поширюються вимоги Закону 

України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та вимоги 

щодо державної реєстрації 

зазначених нормативно-правових 

актів в Міністерстві юстиції України 

тимчасово на період дії правого 

режиму воєнного стану. 

 


