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Національна рада України 
з питань телебачення і радіомовлення

Про неприйнятність зростання ліцензійного збору 
у сфері телерадіомовлення  

Громадська рада при Державному комітеті телебачення  і радіомовлення України, яка налічує
у своєму складі представників 26 громадських, професійних об'єднань  в інформаційній  сфері
України,  звертається до Держкомтелерадіо із проханням не припустити різкого зростання розміру
ліцензійної плати у сфері телебачення і радіомовлення. 

Таке зростання може відбутися у зв'язку тим, що плата за видачу ліцензії у сфері телебачення
формується в залежності  від розміру мінімальної  заробітної  плати,  яку у 2017 році планується
збільшити приблизно вдвічі. 

Тому  просимо  Вас  відкликати  з  Кабінету  Міністрів  України  на  доопрацювання  Проект
постанови  Кабінету Міністрів  України  "Про  внесення  змін  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", що перебуває на розгляді КМУ, а
також   внести  пропозиції  у  проект  Закону  України  «Про  державний  бюджет  на  2017  рік»  і
передбачити окремим рядком розмір  мінімальної  заробітної  плати на  2017 рік  для розрахунків
розміру плати за видачу ліцензій, залишивши їі розмір на рівні 2016 року.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 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" (далі – Проект Методики
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=130774&cat_id=58767) розроблявся  останні
два роки  Державним комітетом  телебачення  і  радіомовлення України,   Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення спільно з представниками індустрії і громадськістю,
є результатом компромісу між державою, представниками різних сегментів телевізійного ринку. 

Однак ніхто не міг передбачити різкого зростання мінімальної заробітної плати у 2017 році і
відповідного підвищення розміру плати за видачу ліцензій, що для нас є неприпустимим і призведе
до багатьох негативних наслідків.

Підстава для звернення: рішення громадської ради при Державному комітеті телебачення  і
радіомовлення України (Протокол №9 від 07 грудня 2016 року).
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