
 

 

Додаток 

до рішення Національної ради  

30.01.2013 № 213 

 

Зауваження 

до проекту Закону України „Про Концепцію державної етнонаціональної 

політики України” 

 

Запропоновані норми проекту Закону України „Про Концепцію 

державної етнонаціональної політики України” (далі проекту Закону) містять 

незавершений механізм здійснення інформаційного забезпечення та 

регулювання державної етнонаціональної політики. Крім того, не визначено 

чіткого напрямку здійснення підтримки засобів масової інформації і як це буде 

залежати від їх форми власності та статусу. 

 У абзаці десятому розділу Концепції „Механізм реалізації 

етнонаціональної політики” зазначено, що: „Реалізацію державної 

етнонаціональної політики в межах своїх повноважень здійснюють центральні 

органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію 

державної політики в сфері міжнаціональних відносин, культури, освіти і 

науки, інформаційній та видавничій сфері, Міністерство внутрішніх справ 

України, Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення”. 

 Однак Національна рада не може забезпечувати реалізацію 

етнонаціональної політики, оскільки це не належить до її повноважень, які є 

чітко визначені статтями 13-15 Закону України „Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення” та вичерпні. 

Відповідно до статті 1 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” та статті 7 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” Національна рада є конституційним, постійно 

діючим позавідомчим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд 

за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також єдиним 

органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення. Крім  того, Національна рада не належить до системи 

центральних органів виконавчої влади.  

Щодо розділу проекту Закону „Основні напрями державної 

етнонаціональної політики” у інформаційній сфері, то згідно частини 2 статті 7 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення” саме Кабінет Міністрів 

України забезпечує проведення державної політики щодо телебачення і 

радіомовлення, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів 

виконавчої влади у цій сфері. 

Відповідно до частини 3 статті 7 вищезазначеного Закону забезпечення 

формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення покладається на центральний орган виконавчої влади. 

Міністерство культури України, відповідно до Положення, є спеціальним 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 
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міжнаціональних відносин, яке відповідно до покладених на нього завдань 

сприяє збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин 

України, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб. 

Отже, запропоновані норми проекту Закону є сферою суспільно-

політичних взаємин держави та етнічних спільнот, а також етнічних груп між 

собою і не узгоджуються із чинними нормами Законів України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та „Про 

телебачення і радіомовлення”. 

 

 Пропозиції: у зв’язку із вищезазначеним, вилучити з абзацу десятого 

розділу „Механізм реалізації державної етнонаціональної політики” проекту 

Закону України ”Про Концепцію державної етнонаціональної політики” слова: 

„Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення”. 

 

 
Начальник управління  

правового забезпечення                                     /підпис/                             Шосталь О.В. 


