
Звернення 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

щодо висвітлення телерадіоорганізаціями України виборчої кампанії 

 

 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення як 

єдиний конституційний державний орган регулювання у сфері телебачення і 

радіомовлення наголошує, що наріжним питанням нинішнього виборчого 

процесу є дотримання засад рівностей можливостей всіх кандидатів на пост 

Президента України. Основним законом – Конституцією України – 

передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і 

гідність інших людей. Законом України „Про вибори Президента України” 

закріплено положення, відповідно до якого усі кандидати на пост Президента 

України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. 

Зважаючи на це, Національна рада рекомендує телерадіоорганізаціям, які 

висвітлюють виборчу кампанію, унеможливити зловживання намірами 

кандидатів на пост Президента України (якомога повніше рекламувати власні 

передвиборчі програми) і врахувати те, що після проведення виборів 

Національна рада, відповідно до частини 4 статті 16 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

оприлюднить звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного 

законодавством порядку мовлення під час проведення нинішньої виборчої 

кампанії. У звіті буде зазначено кількість політичної реклами і загальні суми, 

витрачені на рекламу (у тому числі кошти, передбачені на це виборчими 

фондами), подано іншу узагальнюючу інформацію. Тому особливу увагу 

телерадіоорганізацій звертаємо на забезпечення гласного фінансування 

виборчої кампанії, наявність необхідних угод, платіжних документів, 

пов’язаних з виділенням ефірного часу для проведення передвиборної агітації. 

Актуальним для телерадіоорганізацій є утримання від трансляції реклами, 

яка посягає на честь і гідність особи, огульно дискредитує того чи іншого 

кандидата на високу посаду Президента України. На жаль, результати 

офіційного моніторингу свідчать, що така реклама нині присутня в ефірі 

окремих телерадіоорганізацій. Тоді як Закон України „Про вибори Президента 

України” встановив, що поширення у будь-якій формі матеріалів, які містять 

посягання на права і свободи людини, а також розповсюдження завідомо 

неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України 

забороняється.  

Крім того, звертаємо увагу засобів масової інформації усіх форм 

власності, що діють на території України, і на те, що протягом останніх 

п’ятнадцяти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати 

опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України 

також забороняється.  

Особливо ретельним буде контроль Національної ради і щодо 

припинення телерадіоорганізаціями передвиборної агітації за добу до дати 

голосування. Частина 17 статті 64 Закону України „Про вибори Президента 

України” забороняє таку діяльність, оскільки трансляція реклами може суттєво 

вплинути на забезпечення чесності виборів. 



Керівникам телерадіоорганізацій необхідно також мати на увазі, що 

офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій на 

виборах Президента України активно здійснюють спостереження за ходом 

виборчого процесу і дають відповідну оцінку як перебігу політичної кампанії 

зокрема, так і демократичним досягненням країни загалом.  

Національна рада переконана, що кандидати на пост Президента України 

свідомі важливості проведення чесних виборів, а тому, чітко дотримуючись 

норм Конституції і законів України, самі сприятимуть правомірній рекламній 

діяльності електронних засобів масової інформації України. Адже достатня їх 

наявність у телерадіоінформаційному просторі держави дозволяє сповна 

донести до кожного громадянина усі Ваші посутні наміри і прагнення 

кандидатів покращити життя українського народу. 
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