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Зауваження і пропозиції
до проекту Закону України
«Про Державний Гімн України»
Розглянувши проект Закону України «Про Державний Гімн України»
(далі – Законопроект), вважаємо за необхідне висловити до нього зауваження
і пропозиції.
1.
Стаття 5 Законопроекту встановлює обов’язок та порядок
трансляції державними телерадіоорганізаціями Державного Гімну України та
передбачена можливість такої трансляції іншими телерадіоорганізаціями за
умови дотримання певних вимог, визначених цим Законом.
З цього приводу пропонуємо передбачити можливість недержавних
телерадіоорганізацій здійснювати трансляцію Державного Гімну України без
дотримання вимог частини першої статті 5 Законопроекту.
Також є необхідним передбачити механізм контролю за виконанням
вимог цієї норми Законопроекту, оскільки діяльність телерадіоорганізацій
регулюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення», нагляд за
виконанням його норм покладено на Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення. Також, стаття 72 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» передбачає повноваження Національної ради
застосовувати санкції за порушення законодавства про телебачення і
радіомовлення.
Законопроект не відноситься до сфери телебачення і радіомовлення, а
відтак контроль та нагляд за виконанням його норм не буде відноситись до
повноважень Національної ради.
У зв’язку з цим, є доцільним передбачити пропоновані Законопроектом
обов’язки телерадіокомпаній по трансляції Державного Гімну України у
Законі України «Про телебачення і радіомовлення».
2.
Частина друга статті 8 Законопроекту щодо заборони
використання Державного Гімну України в рекламі дублює норму частини
першої статті 8 Закону України «Про рекламу».
Частину третю статті 8 Законопроекту пропонуємо викласти в такій
редакції:
«Спотворення тексту чи музики Державного Гімну України
забороняється».
Зазначена пропозиція обумовлена тим, що терміни «не за призначенням»
та «вільна інтерпретація» є оціночними судженнями та широкими поняттями.
3.
Частина перша статті 9 Законопроекту потребує доопрацювання
або вилучення, оскільки чинне законодавство не передбачає та не встановлює
жодної відповідальності за дотримання вимог щодо використання
Державного Гімну України.
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У випадку доопрацювання зазначеної норми Законопроекту є
необхідним розширити коло відповідальних осіб, поклавши відповідальність
не лише на керівників державних установ, підприємств, організацій або
навчальних закладів, а й на недержавних підприємств, установ, організацій та
навчальних закладів.
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