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Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону «Про Систему іномовлення України» 
 

Національна рада в цілому підтримує пропоновану проектом Закону 

України «Про Систему іномовлення України» (далі – законопроект) ідею 

впровадження іномовлення, разом з тим вважаємо, що його пропонована 

редакція потребує суттєвого доопрацювання. 

Законопроект поверхнево визначає засади іномовлення та не передбачає 

положень щодо системності цього мовлення, а тому є необхідним уточнення 

змісту і назви законопроекту. 

До того ж, як вбачається зі змісту норм законопроекту, передбачається 

здійснення мовлення ІНТУ також на територію України, що не може вважатися 

іномовленням. Також, не передбачено, яким чином буде здійснюватися 

мовлення на території іноземних держав. 

Деякі статті законопроекту не відображають їх назву. Зокрема, стаття 2 

законопроекту, що має назву «Принципи іномовлення», не містить переліку 

принципів, як таких, а містить норми, що можуть бути віднесені до засад 

іномовлення. 

Частина п’ята статті 1 законопроекту передбачає заборону відчуження 

майна ІНТУ, тоді як частина четверта статті 11 законопроекту передбачає таку 

можливість в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Посилання в частині першій статті 2 законопроекту на статтю 19 Загальної 

декларації прав людини вважаємо некоректним. Пропонуємо відобразити ці 

норми у тексті проекту. 

Частиною другою статті 2 законопроекту пропонується, що іномовлення 

України здійснюється на основі найвищих професійних стандартів теле- та 

радіожурналістики; ґрунтується на достовірній інформації, важливій його 

потенційній аудиторії; сприяє дотриманню прав людини. 

Пропонуємо слова «теле - та радіожурналістики» замінити словом 

«журналістики».  

Необхідно передбачити, що достовірність – основний принцип 

журналістики. Якщо не можна перевірити достовірність, журналісти в сюжетах 

повинні відобразити думку всіх сторін. 

Норми, що іномовлення України сприяє дотриманню прав людини, є 

суб’єктивними, невідомо яким чином це реалізувати на практиці.  

У зв’язку з цим, частина друга статті 2 законопроекту потребує 

доопрацювання. 

Стаття 3 законопроекту передбачає, якими актами законодавства України у 

своїй діяльності керується ІНТУ. Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» є спеціальним законом, на підставі якого Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення здійснює свою діяльність. 

Пропонуємо вилучити зі статті 3 законопроекту посилання на нього. 
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Частиною другою статті 4 законопроекту передбачено, що замовлення на 

виготовлення інформаційних продуктів ІНТУ формує центральний орган 

виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.  

Із наведених норм не зрозуміло, про який саме інформаційний продукт йде 

мова. Положення про Міністерство інформаційної політики України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 2, не 

відносить до завдань Міністерства інформаційної політики України замовлення 

на виготовлення інформаційних продуктів. 

Частиною третьою статті 4 законопроекту пропонується заборона 

втручання недержавних організацій у діяльність ІНТУ. Недержавні організації 

не мають можливості втручатися в діяльність ІНТУ. Пропонуємо слова «а 

також недержавних організацій» вилучити. 

Частиною четвертою статті 4 законопроекту пропонується, що 

зобов’язання ІНТУ щодо поширення повідомлень органів влади визначаються 

виключно цим Законом. Законом неможливо передбачити всі випадки. 

Законопроект не містить жодних норм щодо поширення повідомлень взагалі. 

Частиною п’ятою статті 4 законопроекту запропоновано особливості 

ведення іномовлення. В законодавстві нема визначення «особливий період», 

тому пропонуємо слова «та в особливий період» вилучити. Не зрозуміло, що 

таке обмеження іномовлення.  

Стаття 2 і стаття 4 законопроекту містять схожі норми, пропонуємо їх 

об’єднати. 

Пунктом 9 частини першої статті 5 законопроекту пропонується «надання 

іноземній аудиторії затребуваних інформаційних продуктів». Не зрозуміло, що 

таке «затребувані інформаційні продукти» і як буде визначена така 

затребуваність. 

У статті 6 законопроекту йдеться про мовлення та програмну політику 

ІНТУ. Законодавством не визначено, що таке «програмна політика». 

Пропонуємо вжити поняття «програмна концепція мовлення». Слова «не має 

односторонньо підтримувати» доцільно замінити словами «повинна 

забезпечити рівні умови» або «забезпечити плюралізм думок», крім того, це 

один із принципів журналістики. 

Норми частини другої статті 6 законопроекту дублюють норми статті 4 

законопроекту. 

Частиною третьою статті 6 законопроекту пропонується, що програми 

ІНТУ розповсюджуються українською, а також іншими мовами, залежно від 

доцільності. Не зрозуміло, хто визначатиме таку доцільність. 

Частиною четвертою статті 6 законопроекту пропонується, що ІНТУ 

здійснює свою діяльність шляхом публічного поширення інформаційного 

продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного та 

Інтернет зв’язку у цифровому, аналоговому чи/та друкованому вигляді за 

межами України.  

На сьогодні немає «цифрового чи аналогового вигляду». Законодавчо не 

визначено поняття «аналогового» мовлення взагалі, мова йде про наземне 

ефірне мовлення. Якщо закон регулює іномовлення, то не є доцільним 
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передбачати «друкований вигляд». В рамках своєї діяльності підприємство  

може створювати, наприклад, друковані рекламні матеріали.  

У зв’язку з цим частина четверта статті 6 законопроекту потребує 

доопрацювання. 

Частиною п’ятою статті 6 законопроекту пропонується, що в особливих 

умовах трансляція програм ІНТУ може здійснюватися на території України 

через цифрові і аналогові мережі, тимчасово надані державою або іншим 

мовником. На сьогодні поняття «тимчасового мовлення» не визначено.  

Пунктом першим частини шостої статті 6 законопроекту пропонується, що 

«неприпустимим у програмній політиці ІНТУ є пропозиції: 

1) спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі по відношенню до 

суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;».  

Пропонуємо зазначені норми вилучити, оскільки стаття 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» вже містить такі заборони. 

Частиною сьомою статті 6 законопроекту пропонується заборонити 

розповсюдження ІНТУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану 

рекламу.  

Загальні вимоги до реклами визначені в Законі України «Про рекламу». У 

зв’язку з цим, зазначені норми пропонуємо вилучити. В будь-якому випадку на 

іномовлення розповсюджується законодавство країни поширення програми. 

Норму частини першої статті 7 законопроекту в частині затвердження 

Статуту ІНТУ пропонуємо узгодити з нормою статті 1 законопроекту, з метою 

уникнення дублювання. 

Частиною третьою статті 7 законопроекту пропонується: 

«Статут ІНТУ має містити: 

1) гарантії незалежності іноземного мовника; 

2) заборону на втручання з боку суб’єктів владних повноважень у його 

редакційну політику з метою встановлення цензури; 

3) положення щодо повноважень органів управління ІНТУ; 

4) структуру ІНТУ, зокрема положення щодо редакційної ради та інших 

структурних підрозділів ІНТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення; 

5) порядок формування керівних та наглядових органів ІНТУ; 

6) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого 

майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони 

розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі ІНТУ.». 

Пункт 1 частини третьої статті 7 законопроекту пропонуємо виключити, 

оскільки гарантії незалежності телерадіоорганізації встановлює закон, а не 

статут. 

Норми пункту 2 частини третьої статті 7 законопроекту повторюються. 

Заборона втручання повинна встановлюватися законом. Статут регулює 

виключно порядок діяльності підприємства. 

Редакційна рада не є структурним підрозділом. Це наглядовий орган 

підприємства. У зв’язку з цим пункт 4 частини третьої статті 7 законопроекту 

потребує доопрацювання. 
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Пункти 3 і 5 частини третьої статті 7 законопроекту пропонуємо об’єднати. 

Доцільніше спочатку передбачити порядок формування, а потім повноваження 

органів управління. 

Пункт 6 частини третьої статті 7 законопроекту потребує доопрацювання, 

оскільки ІНТУ ще не створено, невідомо яка організаційно – правова форма 

буде. 

Статтею 8 законопроекту передбачається створення керівних та 

наглядових органів ІНТУ: Генерального директора, Наглядової ради та 

Ревізійної комісії. 

Запропонована стаття не відображає, яким чином формуватимуться 

наглядові органи, хто входитиме до їх складу, їхні повноваження, права і 

обов’язки їхніх членів, організаційна форма їхньої діяльності. 

Частину третю статті 10 законопроекту пропонуємо вилучити, оскільки 

законодавство про рекламу вже містить таку заборону. 

Стаття 9 законопроекту передбачає джерела фінансування ІНТУ. 

Запропоновані 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету 

України за попередній рік є необґрунтованою цифрою.  

На сьогодні законодавчо не визначено, що таке теле- і радіопродукція. Не 

зрозуміло, про яку абонентську плату йде мова і ким вона повинна 

сплачуватися. 

У зв’язку з цим частина друга статті 9 законопроекту потребує 

доопрацювання. 

Стаття 10 законопроекту передбачає рекламу в програмах ІНТУ.  

Вважаємо недоцільним переписувати норми іншого закону, а передбачити 

лише заборону щодо політичної реклами. 

Вимоги до соціальної реклами визначені в Законі України «Про рекламу». 

Пропонуємо частину четверту статті 10 законопроекту вилучити. 

Положення про Міністерство інформаційної політики України, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 2, 

визначає суб’єктом управління Міністерство інформаційної політики, 

повноважень щодо передачі управління третім особам не передбачено.  

У зв’язку з цим частина перша статті 11 законопроекту потребує 

доопрацювання. 

Частиною другою статті 11 законопроекту пропонується, що ІНТУ не має 

права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним 

особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Законопроектом 

такі випадки не передбачені. 

Варто передбачити таку передачу за звичайними цінами. Якщо мається на 

увазі оренда, то треба передбачити це як одне з джерел фінансування. 

Частину третю статті 11 законопроекту пропонуємо вилучити. Якщо 

фінансування передбачається з Державного бюджету України, то зароблені 

кошті необхідно направляти на розвиток іномовлення.  

Частина четверта статті 11 законопроекту потребує доопрацювання, 

Списання майна визначається правилами ведення бухгалтерського обліку. 

Відчуження майна необхідно здійснювати за згодою Кабінету Міністрів 
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України, тим більше нерухомого, оскільки виходячи з тексту статті його можна 

відчужувати без будь-яких погоджень. 

Стаття 12 законопроекту передбачає ліцензування мовлення. Необхідно 

чітко визначити територію мовлення, на яку воно здійснюватиметься, оскільки 

законопроект передбачає здійснення мовлення на території України, а також в 

умовах особливого періоду, що по суті не є іномовленням в повному розумінні 

цього слова. 

Потребує узгодження процедура видачі ліцензії та термін її дії. Зокрема, 

норма цієї статті передбачає видачу ліцензії шляхом переоформлення та термін 

дії сім років. Необхідно врахувати, що під час переоформлення термін дії 

визначається з моменту видачі ліцензії, а не переоформлення. До того ж, 

звільнення від сплати за видачу ліцензії не узгоджується з нормою, якою 

передбачено видача шляхом переоформлення. Також, є необхідним 

врегулювання питання сплати за подальші переоформлення ліцензії. 

Частиною третьою статті 12 законопроекту пропонується, що одночасно з 

переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї 

статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, 

зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам 

ліцензії на мовлення, виданої ІНТУ. Слід зазначити, що відповідно до частини 

15 статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», при видачі 

переоформленої ліцензії попередня ліцензія на мовлення вилучається. 

Частиною четвертою статті 12 законопроекту пропонується: 

«Переоформлення ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, 

здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви, поданої ІНТУ до 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, впродовж 20 

робочих днів з дня отримання такої заяви. 

Під час прийняття рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною 

другою цієї статті, допускається внесення змін лише щодо органів управління, 

складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення 

власника/засновника телерадіоорганізації, концепції мовлення (за умови 

дотримання вимог цього Закону), а також строку дії ліцензії. 

Зміна інших умов ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї 

статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії в загальному порядку, 

передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення». 

Переоформлення ліцензій завжди відбувається на позаконкурсних засадах. 

Шляхом проведення конкурсу лише отримуються ліцензії. При переоформленні 

ліцензій зміни строку дії ліцензії не вносяться. Термін дії ліцензії повинен 

враховувати, що ця ліцензія видається шляхом переоформлення. 

Частиною п’ятою статті 12 законопроекту пропонується, що строк дії 

ліцензії на мовлення, яка видається ІНТУ відповідно до частини другої цієї 

статті, становить сім років. Продовження строку дії ліцензії ІНТУ здійснюється 

в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і 

радіомовлення. 
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Ліцензія не видається, а переоформлюється, тому змінювати строк дії не 

можна, це пряме порушення частини 12 статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Частиною шостою статті 12 законопроекту пропонується, що «за видачу 

ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, ліцензійний 

збір не сплачується». 

Умови сплати ліцензійного збору передбачено Методикою розрахунків 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2011 № 412. Можливо, малося на увазі переоформлення. 

Стаття 12 законопроекту потребує суттєвого доопрацювання. 

Частиною першою статті 13 законопроекту пропонується, що ІНТУ 

здійснює постійну поточну оцінку своєї програмної діяльності та її впливу на 

іноземну аудиторію. 

Пропонуємо у частині першій статті 12 законопроекту слова «оцінку своєї 

програмної діяльності» замінити словами «оцінку власного мовлення» та 

передбачити норми, які б враховували українську аудиторію. 

Частиною другою статті 13 законопроекту пропонується, що за 

результатами своєї діяльності ІНТУ щорічно не пізніше 10 грудня подає на 

затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення 

інформаційного суверенітету України звіт про програмну діяльність ІНТУ за 

поточний рік. 

Необхідно визначити інший строк, оскільки річний звіт варто скласти 

лише після закінчення року. Пропонуємо слова «10 грудня», «звіт про 

програмну діяльність» замінити відповідно словами «01 лютого», «звіт щодо 

мовлення». 

Враховуючи викладене, враховуючи специфіку питання, порушеного 

законопроектом, його суспільну важливість,є необхідним створити робочу 

групу для доопрацювання цього законопроекту. 

 
Начальник 

юридичного управління                                           /підпис/                    У. Фещук 

 


