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Щодо затвердження рішень з акредитації 
організацій колективного управління 
 

Мінекономіки розглянуло запит від 14.06.2021 б/н, який надійшов за 
належністю від Міністерства культури та інформаційної політики України листом від 
24.06.2021 № 7227/4.7 (вх. Мінекономіки № Г-3074-21 від 24.06.2021), щодо 
затвердження рішень з акредитації організацій колективного управління та в межах 
компетенції повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Відкриті конкурси з акредитації у сферах розширеного колективного 
управління «публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без 
тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів» та 
«публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, 
включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім 
кабельної ретрансляції» проводилися 17.12.2020 відповідно до вимог Закону України 

від 15.05.2018 № 2415-VIII «Про ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон 
№ 2415) та Положення про комісію з акредитації організацій колективного 
управління, затвердженого наказом Мінекономіки від 18.09.2020 № 1827 (далі – 

Положення про комісію). Мінекономіки забезпечило можливість прийняття комісією 
з акредитації організацій колективного управління рішень на підставі всебічного, 
повного та об’єктивного розгляду заяв про акредитацію та додатків до них.  

Відповідно до вимог Закону № 2415 та Положення про комісію сформовано 
персональний склад комісії з акредитації організацій колективного управління, до 
складу якого, зокрема, входить одна особа від центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері культури та мистецтв. 

Згідно з Законом № 2415 прийняті рішення можуть бути оскаржені до 
Мінекономіки іншими організаціями, що брали участь у конкурсі, протягом п’яти 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000004F3C32001B819500  

Підписувач Голубицька Крістіна Ігорівна 

Дійсний з 08.06.2021 12:43 по 08.06.2023 12:43 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2h0\{О  
 

2331-07/35343-09 від 06.07.2021 
21:04:59 

 

mailto:xxxxxxxx@xx.xxx.xx


2 

 

робочих днів з дня оприлюднення такого рішення. Скарги розглядаються протягом  
15 днів з дня їх надходження. З боку Мінекономіки дотримано зазначені вимоги  

Закону № 2415  щодо опрацювання скарг на рішення комісії з акредитації. 
Відповідно до вимог статті 16 Закону № 2415 за результатами проведення 

17.12.2020 засідання комісії з акредитації щодо проведення відкритого конкурсу з 
акредитації Мінекономіки розмістило на своєму вебсайті такі рішення про 
акредитацію організацій колективного управління: 

- рішення про акредитацію організації колективного управління Громадська 
спілка «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» у 
сфері розширеного колективного управління «публічне виконання музичних 
недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені 
до складу аудіовізуальних творів»; 

- рішення про акредитацію організації колективного управління Громадська 
спілка «АВТОРИ ТА ВИДАВЦІ» у сфері розширеного колективного управління 
«публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, 
включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім 
кабельної ретрансляції». 

Станом на дату надання відповіді рішення про акредитацію вищезазначених 
організацій колективного управління не затверджене наказом Мінекономіки. 
Водночас Законом № 2415 не визначено строку для затвердження рішення про 
акредитацію організації колективного управління, в тому числі за результатами 
опрацювання скарг на таке рішення. Тобто в законодавстві у сфері інтелектуальної 
власності відсутні чіткі норми, вказівки і строки для видачі Установою 

(Мінекономіки) наказу про затвердження рішення комісії з акредитації організацій 
колективного управління. З початку 2021 року проводяться консультації 
заінтересованих сторін для врегулювання спірних питань з метою завершення 
процесу акредитації відповідно до вимог чинного законодавства. Мінекономіки 
зацікавлене в конструктивному вирішенні зазначених питань та завершенні процесу 
акредитації відповідно до вимог законодавства.   
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