
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 901 

 

22.05.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про розгляд проекту Закону України 

“Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України  

щодо вдосконалення законодавства  

з питань проведення виборів” 

 

Розглянувши проект Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань 

проведення виборів”, керуючись частиною другою статті 24 Закону України 

“Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада  

 

вирішила:  

1. Погодити проект Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань 

проведення виборів” 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 В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

22.05.2013 № 901 

 

Зауваження 

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства  

з питань проведення виборів” 

 

1. Підпунктом 33 пункту 3 проекту Закону України пропонується 

доповнити частину одинадцяту статті 74 Закону України „Про вибори народних 

депутатів України” положеннями, що у разі встановлення судом при розгляді 

виборчого спору одноразового порушення засобом масової інформації вимог 

цього Закону відповідному засобу масової інформації оголошується офіційне 

попередження з вимогою припинити порушення вимог виборчого 

законодавства:  

1) Національною радою з питань телебачення і радіомовлення України - 

щодо електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації; 

2) Центральною виборчою комісією - щодо загальнодержавних друкованих 

засобів масової інформації; 

3) відповідною окружною виборчою комісією - щодо регіональних та 

місцевих друкованих засобів масової інформації. 

Водночас підпунктом 2 пункту 1 проекту Закону України пропонується 

доповнити частину сьому статті 175 Кодексу адміністративного судочинства 

України пропонується доповнити частиною сьомою такого змісту: „7. Суд 

невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму 

та комісію вищого рівня про відкриття провадження у справі та про ухвалене 

судом рішення”.  

З метою узгодження статей пропонуємо підпункт 2 пункту 1 проекту 

Закону України після слів „про ухвалене судом рішення” доповнити словами 

такого змісту: „а у разі потреби Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”, оскільки незрозуміло яким чином Національна 

рада знатиме про те, що суд встановив порушення з боку засобу масової 

інформації. 

2. У тексті законопроекту слід вірно вказати назву Національної ради у 

відповідному відмінку, а саме: „Національна рада України з питань телебачення 

і радіомовлення”. 

3. Підпунктом 27 пункту 3 проекту Закону України пропонується 

доповнити статтю 66 Закону України „Про вибори народних депутатів 

України” частиною шостою такого змісту: „6. Національна рада з питань 

телебачення та радіомовлення України здійснює контроль за дотриманням та 

забезпечує виконання вимог цього Закону в частині участі засобів масової 

інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів 

та проведенні передвиборної агітації. 



При здійсненні такого контролю Національна рада з питань телебачення та 

радіомовлення України може використовувати матеріали моніторингу, надані 

громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання 

виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованим у встановленому 

законом порядку”. 

Не зрозуміло, яким чином Національна рада здійснюватиме контроль та 

порядок його здійснення, які застосовуватимуться санкції та якими заходами 

забезпечуватиметься таке виконання. 

Відповідно до частини першої статті 70 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення„ Національна рада здійснює контроль за дотриманням та 

забезпечує виконання вимог законодавства про вибори. Проте Національна 

рада відповідно до частини другої статті 72 вказаного Закону може 

застосовувати санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог 

Закону України „Про телебачення і радіомовлення” або ліцензійних умов.  

Правові засади формування та діяльності, статус, компетенція, 

повноваження, функції Національної ради та порядок їх здійснення 

визначаються Законом України „Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення”. Національна рада здійснює контроль та нагляд 

за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги.  

Державна реєстрація інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності проводиться Міністерством юстиції України. Підстави 

відповідальності за порушення законодавства про інформаційні агентства 

передбачені Законом України „Про інформаційні агентства”. До компетенції 

Національної ради не належить нагляд та контроль за інформаційними 

агентствами.  

У зв’язку з цим частину шосту статті 66 Закону країни „Про вибори 

народних депутатів України” пропонуємо викласти у такій редакції:  

„6. У разі порушення засобом масової інформації або інформаційним 

агентством вимог цього Закону в частині участі в інформаційному забезпеченні 

виборів та проведенні передвиборної агітації, суб’єкт виборчого процесу 

звертається з позовною заявою до суду”. 

4. Статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(далі – Кодексу) визначено, що уповноважені посадові особи Національної 

ради, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення. 

На сьогодні це право не може бути реалізовано Національною радою та її 

представниками, з огляду на відсутність законодавчо визначеної чіткої 

процедури оформлення порушень порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів 

масової інформації. 

Крім того, статтею 212-9 встановлено відповідальність за порушення 

передвиборної агітації з використанням друкованих засобів масової інформації, 

контроль і нагляд за якими не належить до повноважень Національної ради. 



Статтею 255 Кодексу визначено, що уповноважені особи спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації 

державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та 

видавничій сферах мають право складати протоколи у частині недоставляння 

або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника 

видань. 

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Державний комітет 

телебачення і радіомовлення, затвердженого Указом Президента України від 

07.05.2011 № 559, Держкомтелерадіо України є головним у системі 

центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної 

політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій 

сферах.  

У зв’язку з цим, пропонуємо внести до статті 255 Кодексу наступні зміни:  

абзац двадцять третій пункту 1 частини першої після слів “стаття 212-9” 

доповнити словами і знаком “- в частини, що стосується порушення 

електронними (аудіовізуальними) засобами масової інформації”; 

абзац п’ятдесят п’ятий пункту 1 частини першої після слів “примірника 

видань;” доповнити словами і знаком “стаття 212-9 – в частини, що стосується 

порушення друкованими засобами масової інформації”. 

 

 
Начальник управління правового забезпечення   /підпис/ О. Шосталь 

 


