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Про проект Закону про медіа в Україні  

(реєстр. № 2693-2 від 29.05.2020 р.) 

 

 

Комітет відповідно до предметів відання розглянув проект Закону про 

медіа в Україні (реєстр. № 2693-2 від 29.05.2020 р.), внесений народними 

депутатами України Княжицьким М.Л., Алєксєєвим С.О., Бондарем М. Л. та 

іншими народними депутатами, та відмічає наступне. 

Як зазначено у пояснювальній записці, його метою  є створення єдиної 

системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері 

медіа, виконання Україною зобов’язань з Угоди про асоціацію, Європейською 

конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, інших 

міжнародних договорів.  

Законопроект пропонує встановити нові підходи до ліцензування та 

реєстрації засобів масової інформації, визначити вимоги до прозорості 

власності ЗМІ та фінансування, відповідні процедури перевірок, досліджень та 

контролю.  

Окрім того законопроектом встановлюються загальні стандарти щодо 

поширення інформації, зловживань свободою слова і протидією агресії.  

Законопроектом також передбачені вимоги щодо захисту неповнолітніх, 

надання права на відповідь та право на спростування недостовірних 

відомостей, обмеження аудіовізуальних комерційних повідомлень, 

збалансоване висвітлення думок в передачах новин, адаптація передач для осіб 

з вадами слуху і зору, мовні квоти, квоти для європейських аудіовізуальних 

творів та національного продукту, квоти для продукту незалежних виробників, 

офіційні повідомлення, правила мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби). 

Автори законопроекту пропонують Національній раді здійснювати 

нагляд за дотриманням зазначених вище вимог, стандартів та прав. 

Законопроектом передбачається визнання Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» і Закону України “Про Національну раду 



України з питань телебачення і радіомовлення” такими, що втратили чинність. 

Реалізація законопроекту передбачає розроблення Національною радою низки 

підзаконних нормативно-правових актів. 

В пояснювальній записці до законопроекту в частині фінансово-

економічного обґрунтування зазначається, що його реалізація не 

потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат з державного та 

місцевих бюджетів. 

Комітет відмічає, що статтею 30 законопроекту передбачається, що до 

наглядової ради комунального некомерційного підприємства, що здійснює 

мовлення громади, входять по одному представнику від чотирьох найбільших 

депутатських груп і фракцій органу місцевого самоврядування, який заснував 

це підприємство, а також п’ять членів від громадських об’єднань, у тому числі 

« у сфері захисту екології».  

У зв’язку з тим, що термін «екологія» як правило застосовується для 

визначення розділу біології, що займається вивченням взаємовідношення між 

організмом і оточуючим середовищем, вважається за доцільне замінити у 

статті 30 слова «захисту екології» словами «охорони довкілля». 

На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 

законопроекту створить необхідні сучасні європейські умови для задоволення  

інформаційних потреб громадян України, ефективного розвитку сфери 

надання медіа сервісів з використанням нових технологій, сприятиме 

надходженню інвестицій і збільшенню Державного бюджету України, 

удосконалить законодавство про засоби масової інформації, лібералізує сферу 

надання аудіовізуальних медіа сервісів, створить умови протидії корупції і 

монополізації інформаційного простору, посилить відповідальність суб’єктів 

господарювання за  порушення законодавства у сфері медіа, встановить 

європейські стандарти в українському медійному середовищі.   

 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики врахувати пропозицію Комітету, викладену в мотивувальній частині, 

та внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за 

основу у першому читанні проекту Закону про медіа в Україні (реєстр. №   

2693-2 від 29.05.2020 р.), внесеного народними депутатами України 

Княжицьким М.Л., Алєксєєвим С.О., Бондарем М. Л. та іншими народними 

депутатами. 
 

2. Висновок направити Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 

 

 

Голова Комітету                                                                 О. БОНДАРЕНКО 


