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Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо захисту прав громадян на безпечний інформаційний простір” 

(реєстр. № 1908 від 02.02.2015) 

 

Підтримуючи в цілому проект Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо захисту прав громадян на безпечний 

інформаційний простір” вважаємо за необхідне висловити щодо нього певні 

зауваження. 

1. Щодо внесення змін до Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення” 

Частину другу статті 77 законопроекту після слів “ліцензійного збору 

ліцензіата за отримання ліцензії,” пропонуємо доповнити словами “без 

урахування збільшення/зменшення”. 

Частину другу статті 77 законопроекту є доцільним доповнити новими 

абзацами такого змісту: 

“У разі, якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними 

способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною 

концепцією, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого 

розміру ліцензійного збору. 

У разі, якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими 

способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною 

концепцією, на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється 

шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні 

порушення.” 

Частиною першою статті 55-2 законопроекту пропонується з метою 

захисту інформаційної безпеки надати право спеціально уповноваженому 

органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету 

України своїм рішенням вводити обмеження щодо осіб, діяльність яких 

загрожує національним інтересам, територіальній цілісності та безпеці 

України.  

Проте з запропонованих норм не зрозуміло, які саме обмеження 

застосовуватимуться до осіб, діяльність яких загрожує національним 

інтересам, територіальній цілісності та безпеці України, не встановлено їх 

критерії.  

Частиною третьою статті 77 законопроекту пропонується, що рішення 

про застосування штрафних санкцій може бути оскаржене ліцензіатом до 

суду протягом одного календарного місяця з моменту його винесення 

шляхом подачі позову про скасування такого рішення до відповідного 

адміністративного суду.  
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Кодексом адміністративного судочинства України встановлено 

процесуальні строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Таким 

чином, положення частини третьої статті 77 законопроекту потребують 

доопрацювання в частині встановлення строків. 

Пропонуємо в частину першу статті 78 законопроекту внести редакційну 

правку, а саме: слово “вище” замінити словом “нижче”, оскільки підстави 

подання до суду справи про анулювання ліцензії передбачені лише в статті 

78 законопроекту. 

2. Щодо внесення змін до Закону України “Про рекламу” 

Частину першу статті 8 законопроекту пропонується доповнити 

наступними положеннями: “розповсюджувати рекламу, під час створення 

якої було задіяно осіб, щодо яких уповноваженим органом виконавчої влади 

у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України встановлені 

обмеження.” 

Поняття “створення” є широким поняттям. Розповсюджувачам реклами 

потрібно буде вимагати всі документи щодо створення рекламного ролика 

(фінансові, редакційні і т. ін.). Пропонуємо слово “створення” замінити 

словами “показу/озвучування”. 

3. Щодо внесення змін до Закону України “Про кінематографію” 

У статті 3 законопроекту пропонується визначення терміну “фільм” 

після слів “аудіовізуальний твір кінематографії,” доповнити словами 

“включаючи документальні фільми, розважальні шоу, телевізійні серіали та 

їх окремі серії,”. Пропонуємо слова “розважальні шоу” замінити словом 

“мюзікл”, оскільки розважальне шоу не є фільмом. 

Враховуючи зазначене, вважаємо, що законопроект “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо захисту прав громадян на безпечний 

інформаційний простір” потребує доопрацювання. 

 

 
Начальник відділу нормативно- 

правового забезпечення      /підпис/ І. Пархоменко 

 

  

 

 
 


