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Щодо інформації про проведення телемосту «Надо поговорить»
між українським та російським телеканалами

Враховуючи поширену інтернет виданнями інформацію щодо анонсованого
на 12 липня 2019 року в ефірі телеканалу «News One» (ТОВ «НОВИНИ 24
ГОДИНИ») телемосту, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного
реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній
безпеці України, з метою протидії реальним та потенційним загрозам
національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, терористичній діяльності та порушенням прав і свобод
людини і громадянина шляхом поширення інформаційної пропаганди, виходячи
з необхідності неухильного і всебічного забезпечення конституційних прав і
свобод громадян на збирання, зберігання, використання та поширення
інформації, захищеності людини, суспільства і держави від руйнівних
інформаційно-психологічних впливів, захисту українського суспільства від
агресивного впливу деструктивної пропаганди, протидії пропаганді війни,
закликам до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом та порушення
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення вільного обігу
інформації, крім випадків, передбачених законом, розвитку медіа-культури
суспільства та соціально відповідального медіа-середовища, формування
ефективної правової системи захисту особи, суспільства та держави від
деструктивних пропагандистських впливів, створення з урахуванням норм
міжнародного права системи і механізмів захисту від негативних зовнішніх
інформаційно-психологічних впливів, передусім пропаганди, констатуючи, що у
діяльності ряду юридичних осіб, до яких, зокрема, належить ТОВ «НОВИНИ 24
ГОДИНИ» (код ЄДРПОУ 33786517), наявні системні ознаки наслідування
дискурсивних практик російської імперсько-шовіністичної пропаганди, на
постійній основі фіксуються прояви пропаганди і поширення ідеології
тероризму, Національна рада
вирішила:
1. Звернутися до ліцензіатів (телерадіоорганізацій та провайдерів
програмної послуг) щодо необхідності неухильного дотримання у своїй
діяльності вимог чинного законодавства України.

2. Створити робочу групу з питань захисту інформаційного простору за
участю (за згодою) представників Ради національної безпеки і оборони України,
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного
антикорупційного бюро України, Міністерства інформаційної політики України.
3. Звернутися до Верховної Ради України щодо внесення змін до
законодавства з метою розширення повноважень Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на всіх членів
Національної ради.
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