
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 670 

 

04.06.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про розгляд проєкту Указу Президента України  

«Про внесення змін до Указу Президента України  

від 25 серпня 2015 року № 501/2015   

«Про затвердження Національної стратегії  

у сфері прав людини», що надійшов  

від Міністерства юстиції України 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт Указу Президента України «Про 

внесення змін до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 

«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», що надійшов 

від Міністерства юстиції України листом від 19.05.2020 № 4304/4.6/26-20, 

керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати пропозиції до проєкту Указу Президента України «Про внесення 

змін до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства юстиції України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради В. Коваля. 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пропозиції 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

до проєкту Указу Президента України «Про внесення змін до Указу 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015  «Про 

затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» 

 

Національна рада в цілому підтримує необхідність прийняття 

Національної стратегії у сфері прав людини (далі – Стратегія) та вважає 

положення проекту Стратегії прийнятними та актуальними. Разом з тим, 

вважаємо, що деякі положення проекту Стратегії потребують конкретизації. 

У розділі «Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і 

переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості» проекту 

Стратегії потребує уточнення про яку саме  сферу законодавства йде мова у 

контексті визначення такої актуальної проблеми, як «надмірне державне 

регулювання інформаційних відносин», «державна пропаганда», з метою 

визначення в подальшому механізму вирішення зазначених проблем.  

Разом з тим, зазначаємо, що з огляду на наявні загрози в інформаційній 

безпеці держави, законодавство у сфері телебачення і радіомовлення не 

передбачає надмірного державного регулювання та, навпаки, потребує 

посилення повноважень державного регулятора та створення додаткових 

механізмів ефективного реагування держави на сучасні загрози. 

 

 
В.о. заступника начальника  

юридичного управління – начальника відділу  

представництва в судах та  

супроводження судових проваджень  /підпис/ Олена КОНДРАТЕНКО 

 


