
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 294 

 

17.07.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про розгляд проекту Закону України  

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав” 

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії іноземних 

держав”, який повторно надійшов на розгляд та погодження, 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 протидії інформаційній агресії іноземних 

держав” із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

17.07.2014 № 294 

 

 

 

Зауваження 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії іноземних 

держав» 

 

Пропоновану редакцію проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії 

іноземних держав» (далі – Проект) містять положення щодо внесення змін, 

зокрема, щодо доповнення Кодексу адміністративного судочинства статтею 

1837, статті 256 пунктом 11; Закону України. «Про телебачення і 

радіомовлення» частиною третьою статті 42, статті 71 частинами п’ятою – 

сьомою; Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення» абзацом тринадцятим статті 13 та змінами до абзацу 

дванадцятого, які зареєстровані у Верховній Раді України як окремий 

законопроект з реєстраційним № 4263а від 07.07.2014. У зв’язку з цим, розгляд 

зазначених положень у даному Проекті є недоцільним. 

Також потребують доопрацювання норми, які передбачають зміни до 

частини четвертої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Діюча редакція частини четвертої статті 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» розділяє вимоги до телевізійних програм та 

радіопрограм, тоді як запропонована редакція цієї норми не містить таких 

розмежувань, що унеможливить її застосування до радіомовлення, зокрема у 

частині поняття «європейський твір».  

Також, діючий закон визначає окремо квоти «європейських» та 

«українських» програм. Запропонований Проект не розділяє ці поняття, що 

може мати наслідком зменшення обсягів програм українського виробництва 

або їх повну відсутність у програмному наповненні телерадіоорганізацій.  

Крім того, запропонована редакція закону буде суперечити ч. 1 ст. 9 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до якої у  загальному 

обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має 

становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори 

українських авторів чи виконавців. 

 

 

Начальник управління  

правового забезпечення    /підпис/  О.Шосталь 


