
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 84 

 

16.01.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 1 

 

Про розгляд проекту Закону України  

“Про захист суспільної моралі”  

(щодо державного нагляду) 

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України “Про захист 

суспільної моралі” (щодо державного нагляду), керуючись частиною другою 

статті 24 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити проект Закону України “Про захист суспільної моралі” (щодо 

державного нагляду) із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства юстиції України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

16.01.2013 № 84 
 

Зауваження до проекту Закону України  

“Про захист суспільної моралі” (щодо державного нагляду) 

 

На погодження до Національної ради надійшов проект Закону України 

“Про захист суспільної моралі” (щодо державного нагляду). 

Однією із змін є викладення частин другої і третьої статті 20 в новій 

редакції: 

“Ініціювати проведення експертизи мають право державні і громадські 

організації, фізичні та юридичні особи, виробники і розповсюджувачі 

продукції, що звернулися з офіційним зверненням. 

Для проведення експертної оцінки та одержання висновку щодо 

відповідності продукції вимогам законодавства подаються заява, продукція 

сексуального чи еротичного характеру та платіжне доручення про оплату 

проведення експертизи”. 

Запропоновані зміни виключають перелік органів, які уповноважені 

здійснювати експертизу та надавати висновки щодо відповідності продукції 

вимогам чинного законодавства.  

Таким чином, це ускладнить в подальшому виконання Закону України 

“Про захист суспільної моралі”, оскільки наявність висновку про допущення 

обігу продукції сексуального чи еротичного характеру згідно статті 10 Закону 

України “Про захист суспільної моралі” є обов’язковим. 

Ліквідація спеціального державного органу, до повноважень якого входило 

надання експертних висновків, та покладення цих функцій на інші органи 

потребуватиме додаткових фінансових, матеріальних та людських ресурсів.    

 

 
Начальник управління правового забезпечення   /підпис/ О. Шосталь 

 


