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Зауваження 

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 додатково повідомляє про те, що в цілому підтримує 

необхідність прийняття Національної стратегії у сфері прав людини (далі – 

Стратегія) та вважає положення проєкту Стратегії прийнятними та актуальними. 

Разом з тим, вважаємо, що деякі положення проєкту Стратегії потребують 

доопрацювання. 

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

переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості» проєкту 

Стратегії потребує коригування формулювання в частині «умов дотримання 

редакційної незалежності» засобів масової інформації (далі – ЗМІ). Так, згідно з 

міжнародними рекомендаціями (зокрема Ради Європи) у законодавстві мають бути 

закріплені: належне фінансування, наглядові ради, відкриті процедури обрання 

виконавчого керівництва, прописані процедури звільнення та найму головних 

редакторів та рівнозначних посад, належна оплата праці редакційного складу тощо 

(подаємо для прикладу мінімальний набір критеріїв даного поняття). 

Відповідно до міжнародних стандартів, характеристика «редакційна 

незалежність» притаманна лише суспільним медіа, яким передумови такої 

незалежності гарантуються законодавством (наглядові ради, відкриті процедури 

обрання виконавчого керівництва, прописані процедури звільнення та найму 

головних редакторів та рівнозначних посад, належна оплата праці редакційного 

складу тощо). Чинне законодавство України забезпечує редакційну незалежність 

Суспільного мовника України у відповідності до міжнародних стандартів. 

У окремих випадках, характеристика «редакційна незалежність» відповідно 

до міжнародних стандартів притаманна і для медіа громад за тих самих умов – 

передумови такої незалежності гарантуються законодавством (наглядові ради, 

відкриті процедури обрання виконавчого керівництва, прописані процедури 

звільнення та найму головних редакторів та рівнозначних посад, належна оплата 

праці редакційного складу тощо). Законопроект «Про медіа» № 2693 передбачає 

подібні гарантії для певних (нових) категорій ЗМІ, зокрема публічних місцевих 

аудіовізуальних медіа.  

Варто підкреслити, що є недоцільним говорити про  редакційну незалежність 

приватних (комерційних) медіа, що випливає з несумісності даних понять. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо видалити в підрозділі 

«Очікувані результати:» розділу «Забезпечення свободи думки і слова, 

вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку 

особистості» такий абзац: «створено умови для державної підтримки засобів 

масової інформації за умов дотримання їх редакційної незалежності». 
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