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Особливості виконання Національною радою наглядових повноважень під 

час виборчої кампанії з виборів депутатів сільських, селищних, міських 

рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних 

громад у 2020 році 

 

Верховна Рада України Постановою від 15 липня 2020 року № 795-IX «Про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» призначила чергові вибори 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю  

25 жовтня 2020 року, крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та 

Луганської областей, а також депутатів Донецької та Луганської обласних рад 

(пункти 2 і 3 цієї Постанови).       

Центральна виборча комісія постановою від 8 серпня 2020 року  

№ 160 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 

жовтня 2020 року» призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори 

депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів.      

Відповідно до пункту першого Постанови Центральної Виборчої Комісії  

№ 208 від 30 серпня 2020 року «Про початок виборчого процесу місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року», початок виборчого процесу місцевих виборів, 

призначених на 25 жовтня 2020 року оголошено з 5 вересня 2020 року. Правові 

засади діяльності Національної ради як наглядового та регулюючого державного 

органу в галузі телерадіомовлення визначаються законами України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про 

телебачення і радіомовлення».    

Так, статті 11, 13 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», стаття 70 «Про телебачення і радіомовлення»  

наділяють Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) повноваженнями щодо нагляду та контролю за дотриманням 

і забезпеченням виконання вимог телерадіоорганізаціями законодавства про 

вибори.  

Стаття 50 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» носить 

відсильний характер і прямо не вказує на порядок мовлення телерадіоорганізацій 

під час виборів, але визначає, що особливості діяльності телерадіоорганізацій під 

час виборчого процесу регулюються законодавством про вибори.  

Порядок проведення виборчої кампанії 2020 року, під час якої обиралися 

депутати сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів 

відповідних територіальних громад, регулювався Виборчим кодексом України, 

який був ухвалений Верховною Радою України у грудні 2019 року. 

Національна рада не є суб’єктом виборчого процесу в розумінні статті 22 

Виборчого кодексу України. У статті 55 Виборчого кодексу України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-20#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-20#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0160359-20
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передбачено лише зобов’язання телерадіоорганізацій за письмовими запитами 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення надавати всю 

інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, 

а в разі необхідності - надавати копії відповідних угод, платіжних документів та 

аудіо-, відеозаписи передач на відповідних носіях інформації. Законодавство у 

сфері телебачення і радіомовлення не передбачає повноважень щодо 

безпосереднього застосування Національною радою санкцій за порушення 

виборчих законодавчих норм.  

Відповідно до частини четвертої статті 49 Виборчого Кодексу України, 

нагляд за дотриманням вимог цього Кодексу в частині участі засобів масової 

інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів, а 

також при проведенні передвиборної агітації стосовно електронних 

(аудіовізуальних) засобів масової інформації здійснює Національна рада України 

з питань телебачення і радіомовлення.   

Верховна Рада України у 2020 році на період проведення виборів не 

ухвалювала рішення про запровадження мораторію на проведення перевірок 

засобів масової інформації. З огляду на вищезазначене, Національною радою 

проводилися позапланові перевірки і складалися адміністративні протоколи у 

зв’язку з порушенням ліцензіатами виборчого законодавства.  

 

Методологія проведення медіа моніторингу ЗМІ 

 

Міжнародні експертні організації із нагляду за виборчим процесом у своїх 

доповідях наголошують, що обов’язок мовників – як державних, так і приватних 

державних – висвітлювати події правдиво, зважено та неупереджено. Це мають 

забезпечувати законодавчі норми, які врегульовують процес підготовки й 

поширення передач новин та передач про поточні події. Такі норми можуть 

запроваджуватися або безпосередньо засобами масової інформації самостійно, 

або визначатися національним виборчим законодавством та правовими нормами, 

що стосується діяльності ЗМІ. 

В Україні Виборчим кодексом України передбачено низку вимог до 

інформації щодо висвітлення виборчого процесу, а саме: 

частиною першою статті 47: «Виборцям, у тому числі з порушеннями зору 

та слуху, забезпечується можливість доступу до різнобічної, об’єктивної та 

неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого вільного 

вибору.З метою забезпечення доступу до інформації особам з порушенням зору 

та слуху така інформація може надаватися із використанням доступних форматів 

у порядку та обсягу, визначених Центральною виборчою комісією»;  

частиною другою статті 49: «Інформаційні агентства та засоби масової 

інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, 

пов’язані з виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, 

об’єктивності інформації та її неупередженого подання». 
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З метою отримання якісного сучасного інструментарію моніторингу 

медіапростору Національна рада залучила європейських медіа-експертів. 

Методологію проведення моніторингу ЗМІ (далі - Методологія) було розроблено 

словацькою організацією з моніторингу ЗМІ «MEMO 98», яка застосувала її 

приблизно у 50 державах світу. У ній задіяно методологічні інструменти 

відповідно до міжнародних стандартів проведення моніторингу ЗМІ. Вперше цей 

інструментарій було застосовано у 2015 році. 

Кількісна складова моніторингу полягає у дослідженні контенту 

репрезентативної вибірки засобів масової інформації, що відображає дотримання 

стандартів. Під час моніторингу із застосуванням кількісного аналізу 

вимірювався загальний обсяг ефірного часу, виділеного на визначені «суб’єкти» 

моніторингу (місцеві осередки партій, їхні представники, кандидати у депутати 

місцевих рад, кандидати на посади міських голів тощо). У такий спосіб можна 

визначити, чи дотримуються телекомпанії законодавчих норм щодо висвітлення 

інформації, передусім таких, як об’єктивність, неупередженість, 

збалансованість. Для аналізу програмного наповнення використовувалося 

фіксування показників часу, що був використаний для прямої ефірної трансляції 

за участі попередньо відібраних суб’єктів моніторингу. Також окремо 

фіксувалися опосередковані посилання чи згадування кандидата (наприклад, 

ведучими передач новин чи будь-якою іншою особою). Кількісний аналіз 

також передбачає оцінку того, чи є інформація про вибраних суб’єктів 

моніторингу позитивною, негативною або нейтральною за змістом.    

Рейтинг позитивного та негативного змісту стосується того, чи формується 

перед глядачем позитивне або негативне враження про певного кандидата, 

суб’єкта виборчого процесу.      

Тон висвітлення події є позитивним, якщо спосіб подачі повідомлення та 

його характер також позитивні. Відповідно, якщо обидва фактори є негативними 

– тон є негативним. Нейтральний тон є результатом нейтральності обох факторів. 

Якщо спосіб подачі повідомлення не збігається з його контекстом, то спеціалісти 

з моніторингу визначають тон за домінуючим фактором (це або зміст історії, або 

контекст).        

Відповідно до критеріїв Методології під час моніторингу 

загальнонаціональних телекомпаній було застосовано кількісний аналіз 

інформаційних передач у вечірній прайм-тайм з 17:00 до 24:00 стосовно 

дотримання вимог вітчизняного виборчого законодавства з 30 вересня 2020 року 

(з останнього дня реєстрації кандидатів на місцевих виборах) по 25 жовтня 2020 

року в І турі та до 22 листопада в ІІ турі виборчих перегонів. 

За результатами моніторингу розроблено таблицю результатів: 

№ 

з/п 
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Кандидат (партія/самовисування) 

П.

І.Б
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ь

 

(Ч
/Ж

) 

Форма участі 

(пряма/непряма мова) 

Позитив/негатив/нейтрал  

(+ - 0) 
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 Зазначена Методологія основну увагу приділяє інформаційним передачам, 

проте, як свідчать результати моніторингу попередніх років, існує потреба у 

поширенні її головних принципів на інші формати телерадіопередач, оскільки 

програмне наповнення українських телерадіоорганізацій не висвітлює перебіг 

виборчого процесу, але часто містить інформацію про кандидатів чи партії, 

учасників виборчого процесу, яка може впливати на позицію виборця.  

 

Результати моніторингу загальнонаціональних та  

окремих супутникових телеканалів 

 

Здійснення моніторингу було розпочато з моменту початку виборчого 

процесу - 5 вересня 2020 року. Перелік суб’єктів моніторингу корегувався згідно 

з офіційною інформацією щодо зареєстрованих учасників виборчого процесу. 

Кількісні і якісні показники в ефірі загальнонаціональних та окремих 

супутникових телекомпаній було обраховано за допомогою Методології у І турі 

виборчих перегонів. Зважаючи на результати голосування і підбиття підсумків 

голосування, предметом моніторингу у ІІ турі місцевих виборів було дотримання 

ліцензіатами виборчого законодавства. 

За результатами моніторингу І та ІІ турів місцевих виборів встановлено, що 

через відсутність передач новин у сітці мовлення перебіг виборчого процесу не 

висвітлювали окремі загальнонаціональні телекомпанії: ПАТ «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» («UA:КУЛЬТУРА»), ТОВ «Новий канал» 

(«Н»), ТОВ «ТРК «Україна» («Індиго tv»), ТОВ «ТРК «Україна» («НЛО. ТV»), 

ПрАТ «ТК «ТЕТ» («ТЕТ»), ТОВ «Телестудія «Служба інформації» («НТН»), 

ТОВ «Телеодин» («М1»), ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс» («К1»), ТОВ «ТРК 

«Кіно ТВ» («Ентер-фільм»), ТОВ «Музичне телебачення» («ZOOM»), ТОВ 

«Телеканал «МЕГА» («М»), ТОВ «ТРК «Музика ТВ» («ПІКСЕЛЬ TV»), ТОВ 

«ТОТВЕЛЬД» («XSPORT»), ТОВ «Телеканал «К2» («К2»), ТОВ «РЄАЛ 

ІСТЕЙТ-ТВ» («2+2»), ТОВ «УНІАН ТБ» («ПЛЮСПЛЮС»).  

Надаємо результати моніторингу висвітлення перебігу виборчого процесу 

загальнонаціональних та окремих інформаційних супутникових телеканалів: 

 

ТОВ ТРК «Студія «1+1» (1+1) 

 В ефірі ТОВ ТРК «Студія «1+1», м. Київ («1+1») у вказаний період 

транслювалися такі передачі: «Право на владу», «ТСН новини», «Секретні 

матеріали», «Українські сенсації», «ТСН тиждень», «Гроші», «Дубінізми»  у 

яких зафіксовано присутность суб’єктів виборчого процесу.    

  Найбільший обсяг ефірного часу в ефірі телекомпанії під час виборчої 

кампанії було надано кандидатам від партій «За майбутнє» (42:46:32) та «Слуга 

народу (17:50:42). 
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ПАТ «НСТУ» (UA: ПЕРШИЙ) 

В ефірі ПАТ «НСТУ», м. Київ, (UA: ПЕРШИЙ) у період з 30.09.2020 по 

25.10.2020 транслювалися передачі «Зворотній відлік. Місцеві», «Новини», у 

яких зафіксовано присутность суб’єктів виборчого процесу.  

За даними моніторингу, найбільший обсяг ефірного часу в зазначених 

передачах під час виборчої кампанії було надано кандидатам від партії 

«Європейська Солідарність» (07:37:04), «Голос» (06:00:50) та «Слуга народу» 

(03:10:10).  

 

ТОВ «МК «ТРК «ICTV» («ICTV») 

В ефірі ТОВ «МК «ТРК «ICTV», м. Київ, («ICTV») у вказаний період 

транслювалися передачі «Факти», «Факти Тижня» та «Свобода слова», у яких 

зафіксовано присутність суб’єктів виборчого процесу.     

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу у цих передачах під час виборчої кампанії було надано кандидатам 

від партії «Пропозиція» (0:51:19), «Самопоміч» (0:15:31).  

 

 ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» («СТБ») 

В ефірі ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ («СТБ») у вказаний період 

транслювалася передача «Вікна», у якій зафіксовано присутность суб’єктів 

виборчого процесу.  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначеній передачі під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партії «Європейська солідарність» (00:05:18) та «Слуга народу» 

(00:04:14). 

 

ТОВ «НАШ 365» («НАШ») 

В ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ («НАШ») у вказаний період 

транслювалися передачі «Важливе», «Наш вечір», «Максимум», «Марафон»,  

«5 на 5», «Подія», «Межа», у яких зафіксовано присутность в ефірі суб’єктів 

виборчого процесу. 

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від політичних партій «Слуга народу» (06:27:50) та «Наш край» 

(04:39:28).  

ТОВ «ТРК «НБМ» («5») 

В ефірі ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, («5») у вказаний період транслювалися 

такі передачі: «#НЕБАЙДУЖА», «Політклуб В. Портнікова», «Час новин», 

«Актуально, «Економіка. Політика. Соціум», «Без коментарів», «На часі», «Стоп 

реванш», «Рандеву з Яніною Соколовою», «Країна», «Говорить великий Львів», 

«Твій вибір», у яких зафіксовано присутність суб’єктів виборчого процесу.  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначениих передачах під час виборчої кампанії було надано 
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кандидатам від партій «Європейська Солідарність» (14:53:21) та «Наша край» 

(1:30:50).  

 

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» («Інтер») 

В ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, («Інтер») у вказаний період 

транслювалися передачі «Подробиці», «Подробиці тижня з О. Ліхманом», «Мир 

чи війна» за участі суб’єктів виборчого процесу.  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Опозиційна Платформа – За Життя» (7:53:20) та «Партія 

простих людей» (4:09:56). 

 

ТОВ «Голдберрі» («Еспресо») 

В ефірі ТОВ «Голдберрі», м. Київ, («Еспресо») у вказаний період 

транслювалися передачі «Борковський та Валевська. Політика», «Великий 

вечір», «Вердикт», «Говорить великий Львів», «Змістовно з Є. Чириндою», 

«Головне», «Політклуб  В. Портнікова», «Суботній політ клуб», «Шустрова 

LIVE», «Місця української сили», «Марафон «Вибори 2020», у яких зафіксовано 

присутність суб’єктів виборчого процесу.  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Європейська солідарність» (29:16:30) та «Народний рух 

України» (7:14:10). 

 

ТОВ «ТРК «Україна» («Україна») 

В ефірі ТОВ «ТРК «Україна», м. Київ, («Україна») у вказаний період 

транслювалися передачі «Свобода слова Савіка Шустера», «Слідами місцевих 

схематозів Чернігівщини» та «Сьогодні» за участі суб’єктів виборчого процесу. 

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Слуга народу» (8:13:12) та «Європейська солідарність» 

(4:45:37).  

 

ТОВ «НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА» («Україна 24») 

В ефірі ТОВ «НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА», м. Київ, («Україна 24») у 

вказаний період транслювалися передачі «Народ проти», «Свобода слова Савіка 

Шустера», «Україна обирає», «Ток-шоу №1», «Україна завтра», «Україна 

сьогодні», «Час Голованова», «Ділові особи тижня», «Хард з Влащенко», 

«Сьогодні у ввечері», у яких зафіксовано присутність суб’єктів виборчого 

процесу.  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Слуга народу» (24:41:11) та ВГО «БАТЬКІВЩИНА» 

(11:09:33). 
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ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (NEWSONE) 

В ефірі телеканалу ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, («Newsone») 

було зафіксовано трансляцію передач «Український формат», «Протистояння», 

«Хронологія тижня», «Великий вечір з Діаною Панченко», «TOP news», «Свої», 

«Великий день», «Великий вечір з Віталієм Диким», «NewstTime», «Шоу 

Шелеста», «LIVE», які не належать до формату новин, але в яких запрошеними 

гостями були суб’єкти виборчого процесу, що могло впливати на волевиявлення 

виборців. 

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Опозиційна платформа – За життя» (26:00:27) та 

«Команда Левченка «Народовладдя» (5:05:03). 

 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» («ПРЯМИЙ»)  

В ефірі ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ («ПРЯМИЙ») 

транслювалися передачі «Прямий ефір» (ток-шоу), «Ситуація» (ток-шоу), «Ехо 

України» (ток-шоу), «Репортер», «Політична призма», «Прямий контакт», 

«Анатомія тижня», «Великі новини», «Щасливе інтерв’ю», «Хроніки виборів», 

«Твій Вибір», «Місцеві вибори 2020», в яких зафіксовано присутність в ефірі 

суб’єктів виборчого процесу. 

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Європейська солідарність» (19:18:53) та ВГО 

«БАТЬКІВЩИНА» (2:07:33). 

 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» («112-Україна») 

В ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, 

(«112-Україна») у вказаний період транслювалися передачі «Пульс», «Соло», 

«Прайм», «Голос народу», «Урядовий квартал», «Відверта розмова», «Велике 

інтерв’ю», у яких зафіксовано присутність суб’єктів виборчого процесу.  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу за зазначеними передачами під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від політичних партій «Наш край» (7:59:13) та «Перемога 

Пальчевського» (6:11:04). 

 

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (Z ZIK) 

В ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (Z ZIK), м. Львів, зафіксовано 

такі передачі за участю суб’єктів виборчого процесу: «Новини», ток-шоу «13 о 

13», «Чудова четвірка», «Деталі тижня», «Новини+», «Ми всі українці».  

За даними моніторингу (з 30.09.2020 по 25.10.2020) найбільший обсяг 

ефірного часу в зазначених передачах під час виборчої кампанії було надано 

кандидатам від партій «Опозиційна платформа – За життя» (8:05:13) та 

«Перемога Пальчевського» (2:45:49). 
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Як видно з наведених даних, найменш збалансованими за кількісними 

показниками (надання ефірного часу – фактична присутність в ефірі суб’єктів 

виборчого процесу) у першому турі виборчих перегонів є ефіри таких 

телекомпаній:  

 ТОВ ТРК «Студія «1+1» (1+1), оскільки кандидати від партії «За майбутнє» 

були присутні в ефірі 42 години 46 хвилин, а найближчі конкуренти – 

представники партії «Слуга народу» - 17 годин 50 хвилин; 

 ТОВ «ТРК «НБМ» («5»), оскільки кандидати від партії «Європейська 

Солідарність» були присутні в ефірі 14 годин 53 хвилини, а найближчі 

конкуренти – представники партії «Наш Край» - 1 годину 30 хвилин; 

 ТОВ «Голдберрі» («Еспресо»), оскільки кандидати від партії «Європейська 

Солідарність» були присутнів ефірі 29 годин 53 хвилини, а найближчі 

конкуренти – представники партії «Народний рух України» 7 годин 14 

хвилин; 

 ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (NEWSONE), оскільки кандидати від партії 

«Опозиційна платформа – За життя» були присутні в ефірі 26 годин, а 

найближчі конкуренти – представники партії «Команда Левченка 

«Народовладдя» - 5 годин; 

 ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» («ПРЯМИЙ»), оскільки кандидати від 

партії «Європейська Солідарність» були присутні в ефірі 19 годин 18 

хвилин, а найближчі конкуренти – представники партії «Батьківщина» - 2 

години 07 хвилин); 

 ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» («Z ZIK»), оскільки кандидати від партії 

«Опозиційна платформа –За життя» були присутні в ефірі 8 годин, а 

найближчі конкуренти – представники партії «Перемога Пальчевського» - 

2 години 45 хвилин. 

 

Загальну присутність суб’єктів виборчого процесу по кожному з 

телеканалів у першому турі виборчих перегонів представлено у додатку 1 до 

Звіту у вигляді діаграм. 

Проаналізувавши результати моніторингу, які засвідчують  незбалансоване 

і упереджене висвітлення виборчого процесу загальнонаціональними 

українськими телерадіоорганізаціями, а також редакційну залежність ЗМІ, 

можна зауважити, що дотримання принципу рівного доступу кандидатів до ЗМІ 

та законодавчеунормування головних принципів інформаційного забезпечення 

виборчого процесу  (неупередженість, збалансованість, об’єктивність тощо) 

залишаються одними з головних проблем законодавчого регулювання. У 

виборчому законодавстві ці принципи залишаються, швидше, абстрактними 

гаслами, ніж практичним механізмом контролю з кількісним та якісним 

вимірами.   
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Проблематика трансляції політичної реклами під час виборів 

 

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада є 

конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності 

якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а 

також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

На виконання абзацу п’ятого статті 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацу шостого частини 

першої статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює нагляд 

та контроль за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку 

мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів.  

Відповідно до абзацу третього статті 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацу третього частини 

першої статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Національна рада здійснює контроль та нагляд за дотриманням 

телерадіоорганізаціями Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і 

порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні.  

Абзацом чотирнадцятим статті 13 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» Національну раду наділено 

наглядовими повноваженнями щодо здійснення офіційного моніторингу 

телерадіопрограм. 

Відповідно до пункту першого Постанови Центральної Виборчої Комісії  

№ 208 від 30 серпня 2020 року «Про початок виборчого процесу місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року», з 5 вересня 2020 року оголошено початок 

виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року. 

За результатами моніторингу мовлення 14 ліцензіатів ТОВ «ТРК «Студія 

«1+1», ТОВ «ТРК «112-ТВ», ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», ТОВ «ТРК 

«УКРАЇНА», ПрАТ «ТРК «Люкс», ТОВ «ТРК «Медіа Маркет», ПрАТ «Наше 

радіо», ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо», ДП «Новий обрій», ТОВ «ТРК «Радіо 

Кохання», ТОВ «ТРО «Русское радио» Україна», ТОВ «ТРК «Столица», 

Українська корпорація телебачення і радіомовлення «ЮТАР», ТОВ «ТРК 

«Шансон» у вересні 2020 року, до моменту реєстрації відповідних суб’єктів 

виборчого процесу, було зафіксовано розміщення політичної реклами в одному 

блоці з комерційною рекламою.  

Згідно з рішеннями Національної ради щодо дотримання 

телерадіокомпаніями виборчого законодавства кожному до 14 ліцензіатів було 

направлено розпорядження щодо необхідності надання копій угод та платіжних 

документів, на підставі яких здійснювалася трансляція реклами політичної(их) 

партії(й) у блоках комерційної реклами.  

Національна рада, відповідно до частини п’ятої статті 55 Виборчого кодексу 

України, звернулася до ліцензіатів із проханням надати копії угод та платіжних 

документів, на підставі яких в блоках комерційної реклами було здійснено 



12 

 

трансляцію реклами політичної(их) партії(й), на що отримала відповіді, в яких 

цю рекламу було названо комерційною (за змістом вона є політичною, але 

розміщеною на загальних підставах, комерційною). Проте всі зафіксовані 

випадки реклами стосувались трансляції політичної реклами за визначенням 

Закону України «Про рекламу».        

 В абзаці статті 1 Закону України «Про рекламу» надано визначення, 

відповідно до якого політична реклама – це інформація у будь-якому вигляді, 

поширена у будь-якій формі, яка має на меті популяризацію діяльності 

політичної партії (організації партії), привернення уваги до діяльності політичної 

партії (організації партії) та її позиції щодо питань загальнодержавного 

(місцевого) значення. До політичної реклами належать також використання 

символіки або логотипів політичних партій (організацій партій), повідомлення 

про підтримку політичною партією (організацією партії) видовищних чи інших 

публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах політичної 

партії (організації партії). 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про рекламу» основними 

принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм 

та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу» недобросовісна 

реклама - реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, 

завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, 

недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог 

щодо часу, місця і способу розповсюдження. 

Таким чином, поширення політичної реклами за визначенням Закону 

України «Про рекламу» в умовах та строках виборчого процесу може створити 

ситуацію двозначності щодо мети та способу її розповсюдження, чим ввести в 

оману споживачів реклами стосовно такого: політична реклама має на меті 

популяризацію певної партії чи інформувати споживача реклами щодо певних 

«пропозицій» комерційного характеру.Закон «Про рекламу» не містить окремого 

визначення для «комерційної реклами», проте містить різні типи реклами 

(політична, соціальна), які складають об’єм поняття реклами та його змістовні 

характеристики (інформація про особу чи товар). Різні категорії реклами 

визначаються різними змістовними відмінностями та різним порядком 

розповсюдження. Зокрема, у соціальній рекламі заборонено рекламувати товар, 

а дозволено рекламувати тільки осіб, діяльність яких не має на меті отримання 

прибутку.  

У свою чергу, відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про 

політичні партії в Україні», політичні партії є неприбутковими організаціями, 

тому ситуація, коли «комерційна» реклама інформує споживача реклами про 

діяльність особи, яка за законом не має права здійснювати комерційну 

діяльність, виглядає неоднозначною. Саме змістовна особливість політичної 

реклами виявила доцільність визначення цієї реклами як окремої категорії. 

Крім того, визначення політичної реклами в Законі України «Про рекламу» 

не передбачає термінологічних обмежень розміщення і розповсюдження 
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політичної реклами на телебаченні і радіо. Цей термін є більш широким, ніж це 

визначено для політичної реклами як форми передвиборної агітації.  

З іншого боку, відповідно до Виборчого кодексу України, політична 

реклама є формою передвиборної агітації, яка передбачає термінологічні 

обмеження під час виборчого процесу. Політична реклама, як і інші форми 

агітації, набуває статусу агітації після реєстрації відповідного суб’єкта 

виборчого процесу, який набуває після цього права на агітацію, зокрема у формі 

політичної реклами.  

Виборчий кодекс України не містить визначення політичної реклами, її 

особливостей під час виборчого процесу, крім загальних вимог до передвиборної 

агітації щодо змісту та порядку розповсюдження.  

Згідно із частиною першою статті 51 Виборчого кодексу України, 

передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання 

виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата, партію 

(організацію партії) - суб’єктів виборчого процесу. Цією ж статтею передбачено 

проведення передвиборної агітації у такій формі, як оприлюднення в 

друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації 

політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та 

відеокліпів, інших публікацій та повідомлень. 

Частиною восьмою статті 57 Виборчого кодексу України встановлюється 

положення, відповідно до якого політична реклама повинна бути відокремлена 

від інших матеріалів і позначена як така. 

Частина дев’ята статті 57 Виборчого кодексу України передбачає заборону 

розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною 

рекламою або використання комерційної чи соціальної реклами для здійснення 

передвиборної агітації у будь-якій формі. 

Зафіксовані під час моніторингу рекламні ролики популяризували 

діяльність партій (організації партії) та її позиції щодо питань 

загальнодержавного (місцевого) значення. Ролики містили символіку та 

логотипи партій, тому вони підпадають під визначення «політична реклама» 

відповідно до Закону України «Про рекламу».  

Таким чином, у законодавстві України щодо політичної реклами створилася 

ситуація, коли політична реклама може бути і агітацією, і «звичайною» 

рекламою, транслюватись на телебаченні і радіо паралельно і одночасно тільки 

на різних правових підставах, як під час виборчого процесу, так і поза його 

межами. Відрізнити її від інших елементів програми можна виключно за 

ідентифікацією, передбаченою статтею 9 Закону України «Про рекламу» та 

вказаними вище вимогами Виборчого кодексу України.  

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про рекламу», 

реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм 

чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати 

як рекламу. 

Таким чином, політична реклама за визначенням Закону України  

«Про рекламу» не має термінологічних обмежень, містить змістовні ознаки, які 



14 

 

є визначальними для відповідної категорії реклами, а політична реклама у якості 

форми передвиборної агітації є однією з форм політичної реклами, пов’язаної з 

певними особливостями виборчого процесу та набуттям статусу суб’єкта 

виборчого процесу рекламодавця. Тому телерадіоорганізації України мають 

виконувати вимоги виборчого законодавства та вимоги Закону України «Про 

рекламу» щодо порядку розміщення політичної реклами та її ідентифікації 

незалежно від періоду такого розміщення. Зокрема, вимоги Виборчого кодексу 

України щодо заборонених форм розміщення політичної реклами мають 

поширюватись на будь-які прояви політичної реклами, навіть такі, які не є 

передвиборною агітацією, а також мають бути належним чином 

ідентифікованими відповідно як до загальних вимог до реклами, так і до вимог 

виборчого законодавства.  

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про рекламу», контроль за 

дотриманням законодавства України про рекламу щодо телерадіоорганізацій 

усіх форм власності у межах своїх повноважень здійснює Національна рада. 

Відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 49 Виборчого 

кодексу України, нагляд за дотриманням вимог цього Кодексу в частині участі 

засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному 

забезпеченні виборів, а також при проведенні передвиборної агітації здійснює 

Національна рада (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової 

інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств).  

Виходячи з зазначеного вище було б доцільно розглянути можливість 

законодавчого запровадження спеціального режиму розміщення матеріалів 

агітаційного характеру (політичної реклами) до і після початку виборчого 

процесу із визначенням міри відповідальності за вказане порушення. 

 

 

Результати нагляду за дотриманням ліцензіатами визначеного 

законодавством порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії 

 

Рішенням Національної ради від 03.09.2020 № 1005 було створено Робочу 

групу Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням 

телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році. 

Протягом виборчого процесу відбулося 10 засідань робочої групи, під час яких 

було проаналізовано зафіксовані результатами моніторингу ознаки порушення 

ліцензіатами виборчого законодавства.  

За результатами засідань робочої групи у зв’язку з зафіксованими 

регулятором порушень виборчого законодавства Національною радою було 

направлено листи для отримання необхідної додаткової інформації та пояснень, 

інформування, зокрема: 
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- 24 звернення до ліцензіатів;  

- 5 листів до Центральної виборчої комісії; 

- 6 листів-відповідей суб’єктам виборчого процесу; 

- 41 повідомлення, направлене представниками Національної ради у 

відповідних областях до ліцензіатів щодо зафіксованих ознак порушень норм 

виборчого законодавства. 

На сьогодні Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - 

КУАП) передбачено повноваження Національної ради складати адміністративні 

протоколи та накладати штраф за порушення двох статей 2129 та 21211, якими 

передбачено: 

порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації 

або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих 

засобах масової інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому 

кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, 

посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової 

інформації, інформаційних агентств - тягнуть за собою накладення штрафу від 

десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі 

коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми 

відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію 

щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи 

службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації - тягне 

за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу 

коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, 

кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади 

сільських, селищних, міських голів - тягне за собою накладення штрафу від 

п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

ненадання відповідному суб’єкту виборчого процесу, щодо якого 

оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу 

(звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь 

щодо такої інформації тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

За результатами розгляду Робочою групою моніторингу та зафіксованих 

ознак порушень регулятором було вжито таких заходів: 

-   призначено позапланові перевірки 32 ліцензіатам; 

- складено 56 адміністративних протоколів за порушення виборчого 

законодавства за порушення ст. 2129 КУАП (1 тур виборів – 40, 2 тур - 16). 

Станом на 31.12.2020 ухвалено 3 судових рішення про притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення виборчого законодавства 

посадових осіб ПП ТОВ «ВТБ-ПЛЮС», м. Херсон, КП ДС «Калуське міське 

телебачення», м. Калуш, Івано-Франківська обл., ТОВ «ТРК «Відікон», м. Суми. 
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Деталізація порушень вибочого законодавства 

 

1. Порушення виборчого законодавства в частині трансляції реклами 

В ефірі КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (логотип: «TVМ») м. Мелітополь Запорізької обл., 

17.09.2020 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог пунктів а), е) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки реклама з відбивкою «політична реклама» політичної партії «Команда 

Сергія Мінька» вийшла в ефір (о 18.04, 18.29, 18.54, 18.59, 19.19) недержавною 

мовою (російською з україномовним титруванням), що є ознакою порушення 

вимог частини першої статті 6 Закону України «Про рекламу». Ліцензіату 

призначено позапланову перевірку. За результатами перевірки відповідно до  

рішення Національної ради визнано порушення пунктів а), е) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». У зв’язку з 

виявленими в діяльності ліцензіата порушеннями частини першої статті 6 Закону 

України «Про рекламу» регулятор звернувся до Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужби) та Уповноваженого із захисту державної мови з 

проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених чинним 

законодавством.  

В ефірі ТОВ ТРК «АКАДЕМ TV» (логотип: «ATV»), 21.09.2020 зафіксовано 

ознаки порушення ліцензіатом вимог пунктів а), е) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки в ефірі були 

розміщені ролики політичної партії «НАШ КРАЙ» (о 06.59, 07.20, 07.59) та 

політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ» (о 07.58, 08.20), які не були чітко 

відокремлені від інших програм, передач на початку і наприкінці з 

використанням слова «реклама» або «політична реклама». За результатами 

перевірки відповідно до рішення Національної ради телекомпанії оголошено 

попередження.   

В ефірі ТОВ «ТРК РАІ» (логотип: «РАІ»), м. Бурштин Івано-Франківської 

обл., 09.10.2020 у проміжках часу з 19.14 до 19.15 та з 19.38 до 19.39 зафіксовано 

трансляцію відеоролика політичної реклами партії «Платформа громад» (місцева 

партія, яка бере участь у виборах), в якому було відсутнє найменування 

замовника у формі текстового повідомлення, що має бути виконане контрастним 

кольором до фону, займати не менше 15 відсотків площі екрана та бути 

сприйнятним для глядача, що є ознакою порушення ліцензіатом пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

частини шостої статті 55 Виборчого кодексу України. Ліцензіату призначено 

позапланову перевірку. За результатами перевірки відповідно дорішення 

Національної ради результати перевіркивзято до відома, протоколи про 

адміністративні правопорушення № 1 від 23.10.2020, № 2 від 23.10.2020 

направлено до суду для розгляду справи про адміністративні правопорушення. 

В ефірі ПП «ТРК ВТВ ПЛЮС», м. Херсон, 16.10.2020 зафіксовано 

трансляцію (о 17.48) передвиборної агітації у формі політичної реклами, яку не 



17 

 

було відокремлено від інших матеріалів програми, що є ознакою порушення 

ліцензіатом вимог частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України,  

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». Крім того, за результатами моніторингу мовлення за 16.10.2020 

зафіксовано трансляцію передвиборної агітації у формі політичної реклами, яку 

не було відокремлено від інших матеріалів програми, що є ознакою порушення 

ліцензіатом вимог частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України; пункту 

а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».Ліцензіату призначено позапланові перевірки. За результатами 

перевірок відповідно до рішень Національної ради результати перевірок взято до 

відома, протоколи про адміністративні правопорушення № 15 від 06.11.2020,  

№ 18 від 09.11.2020 направлено до суду для розгляду справи про адміністративне 

правопорушення.  

В ефірі ТОВ «НАШ 365» (логотип: «НАШ»), м. Київ, 21.10.2020 

зафіксовано трансляцію (о 20.03, 21.04 та о 21.33) передвиборної агітації у формі 

політичної реклами партії «Перемога Пальчевського» тривалістю 02 хв. 33 сек., 

яка не була відокремлена від інших матеріалів і позначена як така. О 20.03, 21.04 

та о 21.33 було продемонстровано заставку з написом «реклама», після чого 

зафіксовано показ політичної реклами, що вказує на розміщення в ефірі 

ліцензіата передвиборної агітації на загальних підставах, передбачених Законом 

України «Про рекламу». 23.10.2020 у передачі «Марафон» зафіксовано 

поширення в ефірному часі з 13.58 до 14.00 антиагітаційної промови кандидата 

на посаду Слов’янського міського голови Донецької області від «Партії миру та 

розвитку» Нелі Штепи проти політичної партії «Опозиційна платформа – За 

життя» та її кандидата на посаду Слов’янського міського голови Павла 

Придворова, що є ознакою порушення частин четвертої, п’ятої статті 51, частин 

шостої, сьомої статті 55, частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України; 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». Ліцензіату призначено позапланову перевірку. За результатами 

перевірки відповідно до рішення Національної ради результати перевірки взято 

до відома, протоколи про адміністративні правопорушення № 19 від 19.11.2020, 

№ 20 від 19.11.2020, № 21 від 19.11.2020 та № 22 від 19.11.2020 направлено до 

суду для розгляду справ про адміністративні правопорушення.  

В ефірі ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА РАДІОКОМПАНІЯ» (позивні: «Z радіо 

106,1 FM»), м. Житомир, 12.10.2020 зафіксовано трансляцію (у проміжок часу з 

17.03 до 17.56) передачі з передвиборною агітацією. Трансляцію цієї передачі 

було перервано (у проміжок часу з 17.20 до 17.21) відокремленою політичною 

рекламою іншого кандидата на посаду Житомирського міського голови 

Н. Леонченко та пісенним матеріалом, який не стосується виборчого процесу, що 

є ознаками порушення ліцензіатом вимог частини дев’ятої статті 57 Виборчого 

кодексу України;пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». Ліцензіату призначено позапланову перевірку. За 

результатами перевірки відповідно до рішення Національної ради результати 

перевірки взято до відома, протокол про адміністративне правопорушення № 14 
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від 06.11.2020 направлено до суду для розгляду справи про адміністративне 

правопорушення.  

2. Надання переваги окремим політичним партіям або окремим 

представникам-суб’єктам виборчого процесу 

В ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (логотип: «NEWSONE»), м. Київ, 

07.10.2020-08.10.2020 зафіксовано трансляцію у прямому ефірі (07.10.2020 о 

13.39, 08.10.2020 о 12.44, 14.44) сюжетів, присвячених висвітленню візитів 

народного депутата України Н. Королевської до міст України з метою підтримки 

суб’єктів виборчого процесу – представників осередків партії «Опозиційна 

платформа – За життя», що містять передвиборну агітацію та символіку партії, а 

також зафіксовано надання ліцензіатом переваги кандидату, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», частини четвертої - п’ятої статті 51, частини 

четвертої статті 57 Виборчого кодексу України. За результатами перевірки 

відповідно до рішення Національної ради результати перевірки взято до відома, 

протоколи про адміністративні правопорушення № 11 від 23.10.2020, № 12 від 

23.10.2020, № 13 від 23.10.2020 направлено до суду для розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. 
В ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (логотип: «Z ZIK»), м. Львів 

06.10.2020-08.10.2020 зафіксовано трансляцію у прямому ефірі (06.10.2020 о 

14.58, 07.10.2020 об 11.48 та 12.29, 08.10.2020 о 12.45) сюжетів, присвячених 

висвітленню візитів народного депутата України Н. Королевської до міст 

України з метою підтримки суб’єктів виборчого процесу – представників 

осередків партії «Опозиційна платформа – За життя», що містять передвиборну 

агітацію та символіку партії, а також зафіксовано надання ліцензіатом переваги 

кандидату, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»,частинчетвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої статті 57 

Виборчого кодексу України. Ліцензіату призначено позапланову перевірку. За 

результатами перевірки відповідно до рішення Національної ради результати 

перевірки взято до відома, протоколи про адміністративні правопорушення№ 7 

від 23.10.2020, № 8 від 23.10.2020, № 9 від 23.10.2020, № 10 від 23.10.2020 

направлено до суду для розгляду справ про адміністративні правопорушення.

 В ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ» (логотип: «112 УКРАЇНА»), м. Київ, 

07.10.2020-09.10.2020 зафіксовано трансляцію у прямому ефірі (07.10.2020 о 

12.27, 13.29, 15.39, 08.10.2020 о 12.44, 09.10.2020 о 13.22) сюжетів, присвячених 

висвітленню візитів народного депутата України Н. Королевської до міст 

України з метою підтримки суб’єктів виборчого процесу – представників 

осередків партії «Опозиційна платформа – За життя», що містять передвиборну 

агітацію та символіку партії, а також зафіксовано надання ліцензіатом переваги 

кандидату, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу 
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України. Ліцензіату призначено позапланову перевірку. За результатами 

перевірки відповідно до рішення Національної ради результати перевірки взято 

до відома, протоколи про адміністративні правопорушення № 3 від 23.10.2020, 

№ 4 від 23.10.2020, № 5 від 23.10.2020, № 6 від 23.10.2020 направлено до суду 

для розгляду справ про адміністративні правопорушення. 
 

 

3. Трансляція прихованої передвиборної агітації 

В ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, 12.10.2020 о 20.27 в 

інформаційній передачі «Подробиці», в рубриці «Вибори - 2020», зафіксовано 

трансляцію сюжету, присвяченого покладанню квітів до будинку профспілок у 

м. Одесі членами партії «Опозиційна платформа – За життя»: народним 

депутатом України Ю. Бойком та місцевим кандидатом – суб’єктом виборчого 

процесу М. Скориком. Вищезазначений сюжет містить приховану передвиборну 

агітацію, використання символіки партії «Опозиційна платформа – За життя». Це 

є ознаками порушення пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частин четвертої - п’ятої статті 51, частини 

четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України. Ліцензіату призначено 

позапланову перевірку. За результатами перевірки, відповідно до рішення 

Національної ради, результати перевірки взято до відома, протокол про 

адміністративне правопорушення № 16 від 06.11.2020 направлено до суду для 

розгляду справи про адміністративне правопорушення. Крім того, в ефірі ПрАТ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, 13.11.2020 о 20.44 в інформаційній передачі 

«Подробиці тижня», в рубриці «Вибори 2020», зафіксовано трансляцію сюжету, 

присвяченого другому туру виборів у м. Одесі. Промова членів партії 

«Опозиційна платформа – За життя» Н. Шуфрича, Н. Королевської, Ю. Бойка, 

М. Скорика містила приховану передвиборну агітацію і супроводжувалась 

символікою партії та агітаційним матеріалом (на плакаті, розташованому на 

задньому плані, зазначено: «Голосуй за нового мэра! Голосуй за Николая 

Скорика!»). Це є ознаками порушення ліцензіатом вимог пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої, восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України. Ліцензіату призначено позапланову перевірку. За результатами 

перевірки відповідно до рішення Національної ради результати перевірки взято 

до відома, протокол про адміністративне правопорушення № 40 від 03.12.2020 

направлено до суду для розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

В ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (логотип: «Z ZIK»), м. Львів, 

16.10.2020 о 13.33 зафіксовано трансляцію ток-шоу «13 о 13», в якому поширено 

сюжет про поїздку народного депутата України Наталії Королевської на 

Донеччину з метою підтримки місцевого кандидата – суб’єкта виборчого 

процесу, представника осередку партії «Опозиційна платформа – За життя» 

Андрія Головаша, що містить приховану передвиборну агітацію, з 

використанням символіки партії. Це є ознаками порушення пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частин 
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четвертої - п’ятої статті 51, частин четвертої, восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України. Також 13.11.2020 в інформаційній передачі «Чудова четвірка» 

зафіксовано трансляцію сюжетів (о 14.37 та о 14.59), які містять приховану 

передвиборну агітацію, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої, восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». За результатами перевірок відповідно до рішень 

Національної ради результати перевірок взято до відома, протоколи про 

адміністративні правопорушення № 17 від 09.11.2020, № 43 від 03.12.2020 та 

№ 44 від 03.12.2020 направлено до суду для розгляду справ про адміністративні 

правопорушення.  

В ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ» (логотип: «112 УКРАЇНА»), м. Київ, 

20.10.2020, 21.10.2020 та 25.10.2020 зафіксовано трансляцію в телеефірі 

(20.10.2020 о 14.34 та 20.35, 21.10.2020 о 22.00, 25.10.2020 (у день голосування) 

о 13.07) сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог частин четвертої - п’ятої статті 51, частин 

четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України,пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Також 

13.11.2020 зафіксовано трансляцію в телеефірі (о 12.33, 12.39, 12.59 та 15.00) 

сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог частин четвертої - п’ятої статті 51, частини 

четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 20.11.2020 

зафіксовано трансляцію в телеефірі (о 03.14, 10.38, 11.18, 14.28) сюжетів, що 

містять приховану передвиборну агітацію, що є ознаками порушення ліцензіатом 

вимог частин четвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої, восьмої статті 57 

Виборчого кодексу України,пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». За результатами перевірок відповідно до 

рішень Національної ради взято до відома результати перевірок та протоколи про 

адміністративні правопорушення № 28 від 19.11.2020, № 29 від 19.11.2020, № 30 

від 19.11.2020, №31 від 19.11.2020, № 46 від 03.12.2020 та № 47 від 03.12.2020, 

№ 50 від 17.12.2020, № 51 від 17.12.2020, № 52 від 17.12.2020, № 53 від 

17.12.2020  направлено до суду для розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. 

В ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (логотип: «NEWSONE»), м. Київ,  

20.10.2020 та 25.10.2020 зафіксовано трансляцію в телеефірі (20.10.2020 о 14.35 

та 20.36, 25.10.2020 (у день голосування) о 13.07) сюжетів, що містять приховану 

передвиборну агітацію, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої, восьмої статті 57 Виборчого 

кодексу України, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» .20.11.2020 зафіксовано трансляцію в телеефірі 

сюжетів (о 10.38, 11.17), що містять приховану передвиборну агітацію, що є 

ознаками порушення ліцензіатом вимог частин четвертої - п’ятої статті 51, 

частини четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, пункту а) 
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частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». За 

результатами перевірок, відповідно до рішень Національної ради, результати 

перевірок взято до відома та протоколи про адміністративні правопорушення  

№ 25 від 19.11.2020, № 26 від 19.11.2020, № 27 від 19.11.2020, № 54 від 

17.12.2020, № 55 від 17.12.2020 направлено до суду для розгляду справ про 

адміністративні правопорушення.  

В ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН» (логотип: «V»), м. Суми, 24.10.2020 

(напередодні дня голосування) зафіксовано трансляцію (о 18.11) телепередачі 

«Будівельна компанія ФЕДОРЧЕНКО» за участю суб’єкта виборчого процесу – 

кандидата у депутати Сумської обласної ради від партії «Слуга народу» Віктора 

Федорченка. Це є ознакою порушення ліцензіатом вимог частин четвертої -п’ятої 

статті 51, частини третьої статті 52, частини четвертої статті 57 Виборчого 

кодексу України, частини п`ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 15.11.2020 (у день голосування, ІІ тур виборів) 

зафіксовано трансляцію (о 06.00, з повтором о 19.00) інформаційної передачі 

«Тиждень», в якій 7 сюжетів із 14-ти створено за участі Сумського міського 

голови Олександра Лисенка, який є суб’єктом виборчого процесу – кандидатом 

на посаду Сумського міського голови. Зокрема, у сюжеті, що транслювався о 

06.39 (з повтором о 19.58), привертається увага глядачів до участі О. Лисенка у 

висадці калинової алеї у сквері ім. Тараса Шевченка м. Суми, що не належить до 

повноважень міського голови. Це є ознакою порушення ліцензіатом вимог 

частин четвертої - п’ятої статті 51, частини третьої статті 52, частин четвертої, 

восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, пункту а) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». За результатами 

перевірок відповідно до рішень Національної ради результати перевірок взято до 

відома, протоколи про адміністративні правопорушення№ 24 від 19.11.2020, 

 № 41 від 03.12.2020, № 42 від 03.12.2020 направлено до суду для розгляду справ 

про адміністративні правопорушення. 

В ефірі КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА» (логотип: «Z» 

(комбіноване), м. Запоріжжя, 25.10.2020 (у день голосування) зафіксовано 

трансляцію (о 03.45, 10.45, 14.35) інформаційної телепередачі «Місто zp.ua» за 

участю суб’єкта виборчого процесу – кандидата на посаду Запорізького міського 

голови Володимира Буряка. Це є ознакою порушення ліцензіатом вимог частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини третьої статті 52, частин четвертої, восьмої 

статті 57 Виборчого кодексу України, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». За результатами перевірки 

відповідно до рішення Національної ради результати перевірки взято до відома, 

протоколи про адміністративне правопорушення № 33 від 19.11.2020, № 34 від 

19.11.2020, № 35 від 19.11.2020 направлено до суду для розгляду справи про 

адміністративне правопорушення.  

В ефірі КП ДС «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (логотип: «КМТ»), 

м. Калуш Івано-Франківської обл., 19.10.2020 зафіксовано трансляцію (о 19.50) 

телепередачі «На часі» за участю суб’єкта виборчого процесу – кандидата на 
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посаду Калуського міського голови Ігоря Насалика, яка містить приховану 

передвиборну агітацію, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу 

України, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». За результатами перевірки відповідно до рішення Національної 

ради результати перевірки взято до відома, протокол про адміністративне 

правопорушення № 32 від 19.11.2020 направлено до суду для розгляду справи 

про адміністративне правопорушення.  

В ефірі ТОВ «ТРК РІВНЕ 1» (логотип: «РІВНЕ 1»), м. Рівне, 19.10.2020 в 

інформаційній телепередачі «Новини» зафіксовано трансляцію (о 14.51) сюжету 

про прийом громадян у громадській приймальні суб’єкта виборчого процесу – 

кандидата на посаду Рівненського міського голови Юрія Вознюка від політичної 

партії «За майбутнє». Вищезазначений сюжет містить приховану передвиборну 

агітацію з використанням символіки партії «За майбутнє», що є ознакою 

порушення ліцензіатом вимог частин четвертої - п’ятої статті 51, частин 

четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». За 

результатами перевірки відповідно до рішення Національної ради результати 

перевірки взято до відома, протокол про адміністративне правопорушення № 36 

від 19.11.2020 направлено до суду для розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. 

В ефірі ПП «ТРО «ТЕРНОПІЛЬ-МЕДІА» («ТЕРНОПІЛЬ 1»),  

м. Тернопіль, за 24.10.2020 (напередодні дня голосування) о 06.41 зафіксовано 

трансляцію телепередачі «Персона від мрії до успіху» за участю суб’єкта 

виборчого процесу – кандидата на посаду Тернопільського міського голови 

Бицюри Л.О., що є ознакою порушення ліцензіатом вимог частин четвертої - 

п’ятої статті 51,частини третьої статті 52, частини четвертої статті 57 Виборчого 

кодексу України, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». За результатами перевірки відповідно до рішення 

Національної ради результати перевірки взято до відома, протокол про 

адміністративне правопорушення № 23 від 19.11.2020 направлено до суду для 

розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

В ефірі ТОВ «ТРК «РИТМ» (логотип: «ITVMEDIAGROUP»), м. Рівне, 

13.11.2020 зафіксовано трансляцію (о 19.22) сюжету, відокремленого на початку 

і наприкінці заставкою «Актуально», за участю суб’єкта виборчого процесу – 

кандидата на посаду Рівненського міського голови Віктора Шакирзяна про 

надання політичною партією «Рівне Разом» допомоги з благоустрою території 

навколо Свято-Воскресенського собору в місті Рівному. Вищезазначений сюжет 

містить приховану передвиборну агітацію, що є ознакою порушення ліцензіатом 

вимогчастинчетвертої - п’ятої статті 51, частини четвертої статті 57 Виборчого 

кодексу України, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». За результатами перевірки відповідно до рішення 

Національної ради результати перевірки взято до відома, протокол про 
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адміністративне правопорушення № 45 від 03.12.2020 направлено до суду для 

розгляду справи про адміністративне правопорушення.  

В ефірі ТОВ «ТРК «ЮГ» (логотип «ЮГ»), м. Бердянськ Запорізької обл., 

22.11.2020 (у день голосування) зафіксовано трансляцію (об 11.00) 

інформаційної передачі «Події тижня», що містить сюжети, створені за участю 

суб’єкта виборчого процесу – кандидата на посаду Бердянського міського голови 

Олександра Свідла, містять приховану передвиборну агітацію та транслювались 

у день голосування, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог частин 

четвертої - п’ятої статті 51, частини третьої статті 52, частин четвертої, восьмої 

статті 57 Виборчого кодексу України, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». За результатами перевірки 

відповідно до рішення Національної ради результати перевірки взято до відома, 

протокол про адміністративне правопорушення № 56 від 17.12.2020 направлено 

до суду для розгляду справи про адміністративне правопорушення.  

В ефірі ТОВ «ТРК «ТВА» (логотип: «ТВА»), м. Чернівці, 16.11.2020 у 

передачі новин «Тема дня» зафіксовано трансляцію (о 19.10) сюжету про прес-

конференцію суб’єкта виборчого процесу – кандидата на посаду Чернівецького 

міського голови Романа Клічука (партія «Єдина Альтернатива»). На фоні 

партійного банера «Є Альтернатива» кандидат озвучив перші кроки на посаді у 

разі його обрання. Вищезазначений сюжет містить приховану передвиборну 

агітацію, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог частин четвертої - п’ятої 

статті 51, частин четвертої, восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, пункту 

а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

За результатами перевірки відповідно до рішення Національної ради результати 

перевірки взято до відома, протокол про адміністративне правопорушення № 49 

від 16.12.2020 направлено до суду для розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. 

В ефірі ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ» (логотип: «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)»), м. Чернівці, 07.10.2020 зафіксовано трансляцію 

(о 20.47) неідентифікованої передачі (без назви) за участю кандидата в депутати 

Чернівецької міської ради від партії «Команда Михайлішина» Анатолія 

Чесанова. У передачі не було зазначено інформацію про назву та адресу 

виробника, містилась прихована передвиборна агітація, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог частини п’ятої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», частини п’ятої статті 51 Виборчого 

кодексу України. За результатами перевірки, відповідно до рішення 

Національної ради, ліцензіату оголошено попереджнння та протокол про 

адміністративне правопорушення № 48 від 03.12.2020 направлено до суду для 

розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

 

4. Порушення в ефірі телерадіоорганізацій вимог щодо «дня тиші» 

Статтею 52 Виборчого кодексу передбачено строки проведення 

передвиборної агітації: передвиборна агітація розпочинається кандидатом, 
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партією (організацією партії) наступного дня після дня прийняття виборчою 

комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) і закінчується о 24 

годині останньої п’ятниці перед днем голосування. У день голосування 

25.10.2020 в ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ» (логотип: «112 Україна»), ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (логотип: «NEWSONE»), ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ» (логотип: «Z ZIK») зафіксовано сюжет, в якому народний 

депутат України І.Ківа висловив підтримку кандидату О.Попову й партії 

«Опозиційна Платформа – За Життя» та оголосив результати свого 

волевиявлення. Це є порушенням строків агітації. Проте лише в ефірі ТОВ «ТРК 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» було перервано трансляцію цього сюжету з І. Ківою і 

ведучий наголосив на порушенні законодавства. Протоколи про адміністративні 

правопорушення відповідальних осіб ТОВ «ТРК «112-ТВ» (112 Україна) та ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (NEWSONE) за результатами проведення 

позапланових перевірок направлено до суду для розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. 

5. Порушення, пов’язані з особливостями поширення інформації про 

результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами 

 

Упродовж передвиборної кампанії Національна рада аналізувала порядок 

поширення результатів опитування громадської думки стосовно дотримання 

вимог виборчого законодавства. За цей період неодноразово було зафіксовано 

оприлюднення соціологічної інформації з ознаками порушення ст. 50 Виборчого 

Кодексу України. Зокрема в ефірі таких телерадіокомпаній: ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ» («Z ZIK»), ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» («ПРЯМИЙ»), 

ТОВ «НАШ 365» («НАШ»), ТОВ «ТРК «НБМ» («5»), ТОВ «ТРК «Столиця» 

(позивні «ПЕРЕЦЬ FM»). Найпоширенішим порушенням була відсутність 

інформації про замовників соціологічного дослідження. 

Оскільки Національна рада не наділена повноваженнями застосовувати 

санкції за порушення виборчого законодавства, тому про всі факти з ознаками 

порушення, які стосувались результатів опитування громадської думки, було 

повідомлено Центральну виборчу комісію та до ліцензіатів надіслано листи про 

виявлені ознаки порушення та неприпустимість їх повторення у подальшій 

діяльності.  

 

 

Моніторинг гендерного балансу під час  

висвітлення виборчого процесу 

 

Вперше до виборчого законодавства було внесено норму щодо заборони 

дискримінації та сексизму. Так, відповідно до частини 4 статті 47 Виборчого 

кодексу «Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, 

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян, інші особи 

при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією 



25 

 

відповідно до статті 51 цього Кодексу, зобов’язані дотримуватися об’єктивності, 

неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації, 

уникати дискримінації та сексизму».  

За допомогою кількісного та якісного аналізу було проведено аналіз 

гендерного балансу під час висвітлення виборчого процесу в ефірі  

15 телерадіокомпаній у м. Києві за період з 30 вересня по 25 жовтня 2020 року, 

та в ефірі регіональних та місцевих телерадіокомпаній за період з 19 по 25 

жовтня 2020 року (по кожній з областей, окрім тимчасово непідконтрольних 

районів Луганської, Донецької областей та АР Крим). 

Метою моніторингу, що проводився Національною радою під час виборчого 

процесу, було виявлення гендерних (та інших суміжних, зокрема, вікових) 

стереотипів у програмах каналів (медійних матеріалах) шляхом кількісних і 

якісних методів текстуального і візуального аналізу. Предметом моніторингу 

були гендерні стереотипи. Об’єктами моніторингу була медійна продукція 

(інформаційно-аналітичні передачі та передачі новин). Проводився 

текстуальний аналіз мови у сюжеті, розмов героїв і героїнь, голосу за кадром 

тощо. Візуальний аналіз передбачав дослідження зображень, вигляду героїв і 

героїнь тощо. Кількісний аналіз передбачав чисельний підрахунок появи певних 

ознак, якісний аналіз - відповідь на перелік окреслених питань. 

 

Питання для якісного аналізу гендеру 

1. Чи мають кандидати (чоловіки і жінки) рівний доступ до ЗМІ 

(висвітлення) без дискримінації?  

2. Упереджене ставлення працівників ЗМІ до кандидатів за ознаками статі. 

3. Чи обговорюються питання гендерної рівності (наприклад, соціальні 

проблеми, насильство за ознакою статі, участь жінок в економічному житті 

тощо) чи дискусії зосереджуються лише на питаннях фінансування, оборони 

тощо, які традиційно вважаються сферами діяльності чоловіків? Стосовно цього: 

хто та на яку тему говорить: чоловіки говорять лише про конфлікт, корупцію 

тощо, а жінок запитують про соціальну політику та освіту?  

4. Чи займаються будь-які ЗМІ подоланням гендерних стереотипів, 

заохочуючи визнання громадськістю участі жінок у політичному житті за норму, 

та представляючи жінок таким чином, щоб сприяти довірі громадськості до 

їхнього потенціалу як політичних лідерок (особливу увагу приділяючи 

Національній суспільній телерадіокомпанії України). 

5. Чи є інформація, спрямована на розширення обізнаності жінок-виборців 

або активної участі жінок-виборців в голосуванні? 

Результати моніторингу 

ПАТ «НСТУ» (UA: ПЕРШИЙ) 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 в ефірі телеканалу було зафіксовано трансляцію 

передач «Зворотній відлік» (політичне ток-шоу) та «Новини». У них зафіксовано  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20/print#n462
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випадки присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу, з них чоловіків – 73, 

жінок – 10. За цей період ведучими передач чоловіки були - 14 разів, жінки – 12 

разів. У ролі репортера виступили чоловіки – 2 рази, жінки – 18 разів. У ролі 

експертів виступили 10 чоловіків і 2 жінки. Іншими учасниками передач були 5 

чоловіків і 1 жінка. Ознак гендерних стереотипів під час моніторингу не 

зафіксовано. Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «ТРК «НБМ» («5») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 в ефірі телеканалу було зафіксовано трансляцію 

передач «#НЕБАЙДУЖА», «Політклуб В. Портнікова», «Час новин», 

«Актуально, «Економіка. Політика. Соціум», «Без коментарів», «На часі», «Стоп 

реванш», «Рандеву з Яніною Соколовою», «Країна», «Говорить великий Львів», 

«Твій вибір». В них було зафіксовано 47 випадків присутності в ефірі суб’єктів 

виборчого процесу, з них чоловіків - 32, жінок - 15. За весь період ведучими 

передач чоловіки були 13 разів, а жінки – 18. Репортерами були 14 чоловіків і 15 

жінок. В ролі експертів виступили 9 чоловіків та 4 жінки, а іншими учасниками 

передач були: 70 чоловіків і 44 жінки. Ознак гендерних стереотипів під час 

моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не 

зафіксовано. 

 

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» («Інтер») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «Інтер» було зафіксовано 

трансляцію передач «Мир чи війна» та «Подробиці». В них було зафіксовано 60 

випадків присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу, з них чоловіків – 54, 

жінок – 6. За весь період ведучими передач чоловіки були 8 разів, а жінки – 44. 

Репортерами – 13 чоловіків, 32 жінки. В ролі експертів виступили 4 чоловіки та 

2 жінки, а іншими учасниками передач були 89 чоловіків і 23 жінки. Ознак 

гендерних стереотипів під час моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, 

присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «Голдберрі» («Еспресо») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «Еспресо» було 

зафіксовано трансляцію передач «Говорить великий Львів», «Суботній 

політклуб», «Борковський та Валевська. Політклуб», «Вердикт, «Головне», 

«Великий вечір», «Шустрова LIVE», марафон «Твій вибір 2020», «Місця 

української сили». В них зафіксовано 76 випадків присутності в ефірі суб’єктів 

виборчого процесу, з них чоловіків - 64, жінок – 12. За весь період ведучими 

передач чоловіки були 30 разів, а жінки – 20. Репортерами були 5 чоловіків і 10 

жінок. В ролі експертів виступили 24 чоловіки та 3 жінки, а іншими учасниками 

передач були 115 чоловіків і 34 жінки. Ознак гендерних стереотипів під час 

моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не 

зафіксовано. 
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ТОВ ТРК «Студія «1+1» (1+1) 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «1+1» було зафіксовано 

трансляцію передач «Право на владу», «ТСН новини», «Секретні матеріали», 

«Українські сенсації», «ТСН тиждень», «Гроші», «Дубінізми». В них 

зафіксовано 55 випадків присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу, з них 

чоловіків - 48, жінок – 7. За весь період ведучими передач чоловіки були 10 разів, 

а жінки – 19. Репортерами були 17 чоловіків і 8 жінок. В ролі експертів виступили 

47 чоловіків та 15 жінок, а іншими учасниками передач були 53 чоловіки і 15 

жінок. Ознак гендерних стереотипів під час моніторингу не зафіксовано. 

Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» («СТБ») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «СТБ» було зафіксовано 

трансляцію передачі «Вікна». В ній було 11 випадків присутності в ефірі 

суб’єктів виборчого процесу. За весь період ведучими передач були жінки – 10 

разів, а чоловіки – 1 раз. Іншими учасниками передач були 7 чоловіків і 4 жінки. 

Ознак гендерних стереотипів під час моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, 

присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «МК «ТРК «ICTV» («ICTV») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «IСTV» було зафіксовано 

трансляцію передач «Факти», «Факти тижня» та «Свобода слова», в них було 49 

випадків присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу. За весь період 

ведучими передач були жінки 26 разів, а чоловіки – 22. Репортерами були 12 

жінок. Іншими учасниками передач були 37 чоловіків і 12 жінок. Ознак 

гендерних стереотипів під час моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, 

присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «ТРК «Україна» («Україна») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «Україна» було 

зафіксовано трансляцію передач «Свобода слова Савіка Шустера», «Слідами 

місцевих схематозів Чернігівщини» та «Сьогодні», в них було 23 випадки 

присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу, з них чоловіків - 20, жінок – 3. 

За весь період ведучими передач чоловіки були 6 разів, а жінка – 1. Репортерами 

були 1 чоловік і 1 жінка. В ролі експертів виступила 1 жінка, а іншими 

учасниками передач були 73 чоловіки і 13 жінок. Ознак гендерних стереотипів 

під час моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, 

не зафіксовано. 

 

ТОВ «НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА» («Україна 24») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «Україна 24» було 

зафіксовано трансляцію передач «Народ проти», «Свобода Савіка Шустера», 

«Україна обирає», «Ток-шоу №1», «Україна завтра», «Сьогодні», «Україна 

сьогодні», «Час Голованова», «Ділові особи тижня», «Хард з Влащенко», 
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«Сьогодні ввечері», в них було 74 випадки присутності в ефірі суб’єктів 

виборчого процесу, з них чоловіків - 61, жінок – 13. За весь період ведучими 

передач чоловіки були 22 рази, а жінок – 20. Репортерами – 1 чоловік і 2 жінки. 

В ролі експертів виступили 5 чоловіків та 2 жінки, а іншими учасниками передач 

були 188 чоловіків і 36 жінок. Ознак гендерних стереотипів під час моніторингу 

не зафіксовано. Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ» («112-Україна») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «112 Україна» було 

зафіксовано трансляцію передач «Пульс», «Соло», «Урядовий квартал», «Велике 

інтерв’ю», «Шарій на 112», «Епізод 112», «Прайм», «Голос народу», «Відверта 

розмова», в них було 24 випадки присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу 

(з урахуванням повторів передач – 54 випадки). За весь період ведучими передач 

чоловіки були 25 разів, а жінки – 33. Репортерами були 16 жінок. В ролі експертів 

не зафіксовано жодного чоловіка та жодної жінки, а іншими учасниками передач 

були 20 чоловіків та 5 жінок. Ознак гендерних стереотипів під час моніторингу 

не зафіксовано. Сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» («ПРЯМИЙ»)  

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу було зафіксовано 

трансляцію передач «Прямий ефір» (ток-шоу), «Ситуація» (ток-шоу), «Ехо 

України», «Репортер», «Політична призма», «Прямий контакт», «Анатомія 

тижня», «Великі новини», «Щасливе інтерв’ю», «Хроніки виборів», «Твій вибір» 

(марафон). В цих передачах зафіксовано 119 випадків присутності в ефірі 

суб’єктів виборчого процесу, з них чоловіків – 84, жінок – 35. Репортерами були 

7 чоловіків, 17 жінок. В ролі експертів виступили 15 чоловіків та 4 жінки, а 

іншими учасниками передач були 90 чоловіків і 37 жінок. Ознак гендерних 

стереотипів під час моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, присвячених 

гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

 

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (Z ZIK) 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «Z ZIK» зафіксовано 

трансляцію передач «Ми всі українці» та «Деталі тижня», в яких було 71 випадок 

присутності в ефірі суб’єктів виборчого процесу, з них 15 жінок, 56 чоловіків. 

Ведучими були 24 чоловіки та 17 жінок. В ролі експертів зафіксовано лише 2 

чоловіків.           

 Ознак наявності гендерних стереотипів не зафіксовано. За період 

моніторингу двічі зафіксовано обговорення гедерних питань. 03.10.2020  о 19:11 

в передачі «Новини+» зафіксовано сюжет про те, шо списки партії ВГО 

«Батьківщина» на Обухівщині відновили за рішенням суду (мова про 

дотримання гендерних квот) та 05.10.2020 о 22:30 у передачі «Деталі тижня» 

робився акцент на тому, що лише 2 жінки претендують на посаду Київського 
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міського голови. У передачі порушувалися гендерні питання щодо присутності 

жінок у списках партій. Наведено коментар політолога В.Карасьова. 

 

ТОВ «Телестудія «Служба інформації» («НТН») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «НТН» не було 

зафіксовано трансляції передач за участі суб’єктів виборчого процесу. Ознак 

гендерних стереотипів під час моніторингу не зафіксовано. Сюжетів, 

присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. 

 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (NEWSONE) 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «Newsone» було 

зафіксовано трансляцію передач «Український формат», «Протистояння», 

«Хронологія тижня», «Великий вечір з Діаною Панченко», «TOPnews», «Свої», 

«Великий день», «Великий вечір з Віталієм Диким», «NewstTime», «Шоу 

Шелеста», «LIVE». В цих передачах зафіксовано 32 випадки присутності в ефірі 

суб’єктів виборчого процесу, з них всі 32 особи - чоловіки. За весь період 

чоловіки були ведучими передач 30 разів, жінки - 20. В ролі експертів виступили 

68 чоловіків, жінок - 11. Репортерами були 16 чоловіків і 11 жінок. За 

результатами моніторингу за 02.10.2020, зафіксовано трансляцію передачі 

«Протистояння», в якій мали місце висловлювання гостя студії А.Пальчевського 

стосовно помічниці Президента Сполучених Штатів Америки, що мають ознаки 

сексизму та дискримінації за віком і статтю (фемінність).  

 

ТОВ «НАШ 365» («НАШ») 

З 30.09.2020 по 25.10.2020 року в ефірі телеканалу «НАШ» було зафіксовано 

трансляцію передач «Важливе», «Наш вечір», «Максимум», «5 на 5», «Подія», 

«Межа». За весь період було зафіксовано 35 випадків присутності суб’єктів 

виборчого процесу: чоловіків – 29, жінок – 6. Ведучими передач чоловіки були 

43 разів, жінки – 44. Репортерами: жінки – 18, чоловіки - 6. Експертами: 49 

чоловіків і 16 жінок. Іншими учасниками передачі були 28 чоловіків, 13 жінок. 

В ефірі 01.10.2020 в авторській програмі Максима Назарова «Максимум» 

було зафіксовано контент з ознаками гендерних стеоретипів. Максим Назаров 

брав інтерв’ю у відомої акторки і телеведучої Сніжани Єгорової, що тривалий 

час займається відстоюванням інтересів жінок, яка висловила дискримінаційні 

висловлювання по відношенню до чоловіків за ознаками статі. В ефірі 

зафіксовано дискримінаційні узагальнення негативного характеру щодо 

недоліків виховання, які поширюються на всіх представників чоловічої статті в 

Україні.  

 

Національна рада не має повноважень щодо застосування санкції за 

поширення інформації, що має ознаки сексизму, тому регуляторний орган 

звернувся з листами до ліцензіатів, в ефірі яких зафіксовано випадки сексизму, 

про неприпустимість поширення такої інформації.  
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Результати кількісного аналізу місцевих виборів щодо генденого балансу в 

ефірі регіональних та місцевих ТРО за період з 19.10.2020 по 25.10.2020 
 

№ 

з/п 
Область/регіон 

Інфо щодо кандидатів-учасників передач 
Ведучі 

передачі 
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о
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Ж Ч позитив негатив нейтр.  

1 
АР Крим та м. 

Севастополь 
 - -   - -   -  -  - -  -   - -   -  - 

2 Вінницька 7 11     √ 6 7 4 14 4 6 11 16 

3 Волинська 4 16   √ √ - 8 - 1 - - 16 4 

4 Дніпропетровська 9 40   √ √ 18 25 5 1 24 19 1 3 

5 Донецька 24 31 √ √ √ 1 18 12 31 19 - 18 33 

6 Житомирська 4 4     √ 1 5 - 1 1 - 1 2 

7 Закарпатська 6 48     √ - 26 - 34 55 5 20 32 

8 Запорізька 2 7     √ 4 3 - - 17 2 - - 

9 Івано-Франківська 10 43     √ 2 34 - 34 - - - - 

10 Київська передачі відсутні 

11 Кіровоградська 3 12 √ √ √ - 13 - 13 - 4 18 3 

12 Луганська   14     √ 6 6 - - - - - - 

13 Львівська 15 31     √ 8 4 - 3 - 1 9 5 

14 Миколаївська 6 15 √   √ 4 8 - 6 4 21 11 2 

15 Одеська 4 18     √ 9 5 2 - - - 6 4 

16 Полтавська 5 17     √ - 22 - - - - - - 

17 Рівненська 8 27     √ 6 13 - 1 - - 5 1 

18 Сумська 18 45 √ √ √ 12 45 - 2 - - - - 

19 Тернопільська 4 53   √ √ 1 20 1 20 - - 37 - 

20 Харківська 4 26     √ 17 13 - - - - - - 

21 Херсонська 3 6     √ 1 6 - - - - - - 

22 Хмельницька 7 26     √ 2 7 7 6 11 7 8 3 

23 Черкаська 6 22     √ 16 8 6 19 12 - 4 12 

24 Чернівецька 2 14   √ √ 4 10 3 1 - - 18 2 

25 Чернігівська 15 22     √ 3 23 3 7 2 1 28 34 

26 м. Київ   21     √ 2 8 1 20 - - 43 69 

ВСЬОГО: 166 569 √ √ √ 123 337 44 214 149 66 254 225 

 

Під час проведення кількісного аналізу здійснювався підрахунок по таким 

категоріям: стать кандидатів-суб’єктів виборчого процесу, тональність їх 

промови (позитив, негатив, нейтрал), стать ведучих передач за участі кандидатів, 
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стать репортерів-авторів сюжетів, стать експертів (фахівців, політологів) та 

інших учасників передачі. 

Під час проведення якісного аналізу монітори шукали відповіді на визначені 

вище питання. В ефірі вітчизняних телеканалів не було зафіксовано 

упередженого ставлення працівників ЗМІ до кандидатів за ознаками статі.  

В ефірі місцевих та регіональних телекомпаній ознак гендерних стереотипів 

та сюжетів, присвячених гендерній тематиці, не зафіксовано. Негативний тон 

промови не відносився до статі кандитатів-суб’єктів виборчого процесу, а 

стосувався лише їх політичної позиції.      

Питання гендерної рівності та поширення інформації, спрямованої на 

розширення обізнаності жінок-виборців або активної участі жінок-виборців в 

голосуванні, не були широко представлені в ефірі вітчизняних телекомпаній під 

час виборчої кампанії 2020 року.         

Як свідчать результати моніторингу, в ефірі місцевих та регіональних 

телекомпаній склалася різна картина в питанні дотримання гендерного балансу 

присутності суб’єктів виборчого процесу залежно від регіону: у Житомирській 

області зафіксовано гендерний паритет; у Волинській, Дніпропетровській, 

Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій областях тощо встановлено 

значний кількісний дисбаланс у бік кандидатів-чоловіків. Крім того, 

зафіксовано, що в ефірі загальнонаціональнихта окремих супутникових 

телеканалів також порушено гендерний баланс під час запрошення учасників. 

Головними ознаками недотримання гендерного балансу є, зокрема, кількісна 

участь (присутність) в ефірі суб’єктів виборчого процесу та запрошених 

експертів, де гендерна перевага надавалася чоловікам. Це характерно для таких 

ТРО: ТОВ «Голдберрі» («Еспресо»), ТОВ ТРК «Студія «1+1» (1+1),  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ» («ПРЯМИЙ»), ТОВ «НАШ 365» («НАШ»), 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (NEWSONE) та окремих регіональних та 

місцевих мовників.        

Особливе занепокоєння викликає стан гендерної редакційної політики 

Національної суспільної телерадіокомпанії України. За період моніторингу 

зафіксовано 83 суб’єкти виборчого процесу, з них чоловіків – 73, жінок – 10. 

Водночас ведучими передач чоловіки  були  - 14 разів,  жінки – 12 разів. У ролі 

репортерів виступили чоловіки – 2 рази, жінки  18 разів. У ролі експертів 

виступили 10 чоловіків, 2 жінки. Таким чином більшість жінок займаються 

творчою роботою, а чоловіки частіше виступають у ролі ведучих та експертів. А 

також є гендерний дисбаланс, оскільки у висвітленні кандидатів суттєву 

перевагу надано чоловікам – суб’єктам виборчого процесу.    

Гендерна рівність є невід’ємною умовою повноцінного здійснення прав 

людини, передбачених Європейською конвенцією з прав людини. Гендерна 

рівність є передумовою досягнення суспільної справедливості не тільки в 

інтересах лише жінок, але й розвитку суспільства в цілому. Рада Європи приділяє 

значну увагу цим питанням протягом останніх десятиліть, свідченням чого серед 

іншого є Декларація Комітету міністрів про рівність жінок та чоловіків, прийнята 

16 листопада 1988 року на 83-му засіданні та Декларація Комітету міністрів про 
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перетворення гендерної рівності в реальність, прийнята 12 травня 2009 року на 

119-му засіданні. Також Стратегією гендерної рівності Ради Європи 

передбачено: 

- боротьба з гендерними стереотипами та гендерною дискримінацією; 

- запобігання та боротьба з насильством щодо жінок; 

- гарантування рівного доступу жінок до правосуддя; 

- досягнення рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті політичних та 

громадських рішень; 

- реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в політиці та усіх 

заходах. 

Європейська спільнота прагне боротися проти гендерної нерівності в 

аудіовізуальному секторі, що зазначено у Декларації про гендерну рівність в 

європейській аудіовізуальній індустрії, затвердженої на Конференції «Жінки у 

сучасній європейській кіноіндустрії: питання рівності. Чи може бути краще?», 

яка відбулася в Сараєво 14 серпня 2015 року та в численних національних 

політичних заявах. В окремих европейських країнах, зокрема у Франції, 

регуляторні органи у сфері мас-медіа мають віповідні повноваження у питаннях 

гендерної рівності. Французький закон стосовно гендерної рівності, ухвалений  

4 серпня 2014 року, встановлює визначальну роль Національної аудіовізуальної 

ради (CSA) з питань дотримання прав жінок в аудіовізуальній сфері. Наприклад, 

CSA повинна гарантувати, щоб жінки та чоловіки були справедливо 

представлені в аудіовізуальних комунікаційних повідомленнях та приділялася 

особлива увага образу жінки, що відтворюється у програмах з метою боротьби зі 

стереотипами, сексистськими упередженнями, які принижують гідність, 

сприяють поширенню насильства стосовно жінок та в сім’ї. Суспільним 

аудіовізуальним службам також доручається боротися з сексистськими 

упередженнями і насильством проти жінок шляхом трансляції програм з даної 

тематики.           

На сьогодні в Україні законодавство з гендерних питань не відповідає 

сучасним європейським тенденціям у кондексті встановлення гендерної рівності 

у всіх сферах суспільного життя. Національна рада в межах повноважень 

продовжуватиме здійснюватися діяльність, спрямовану на недопущення 

поширення в ефірі телерадіоорганізацій інформації, що має ознаки сексизму, 

дискримінації та негативних гендерних стереотипів. 

 

Просвітницька діяльність 

 

Одним з важливим напрямків роботи Національної ради є просвітницька 

діяльність, спрямована на інформування ліцензіатів та громадськості про нові 

законодавчі норми та тенденції під час виборчого процесу. Ця діяльність 

спрямована на уникнення порушень виборчого законодавства. За час 

передвиборної кампанії регуляторним органом підготовлено й опубліковано на 

сайті 7 інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених виборчому 

процесу, а саме:  
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1. «Старт виборчої кампанії: Національна рада підготувала для 

телерадіоорганізацій пам’ятку до місцевих виборів» (опубліковано 31.08.2020). 

2. «Національна рада нагадує мовникам про необхідність титрування та/або 

перекладу на українську жестову мову матеріалів передвиборної агітації» 

(опубліковано 03.09.2020). 

3. «Одна з вимог нового виборчого законодавства – уникнення 

дискримінації та сексизму» (опубліковано 09.09.2020). 

4. «Національна рада попереджає про неприпустимість політичної 

«джинси» та прихованої реклами» (опубліковано 29.09.2020). 

5. «Національна рада закликала регіональні й місцеві ЗМІ ретельніше 

дотримуватися законодавства під час висвітлення виборчого процесу» 

(опубліковано 01.10.2020). 

6. «Прихована агітація – якою вона може бути» (опубліковано 22.09.2020). 

7. «Національна рада закликає мовників дотримуватися чинного 

законодавства у період виборчого процесу» (опубліковано 24.09.2020). 

Під час проведення засідань Робочої групи Національної ради для 

здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого 

законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів у 2020 році детально було проаналізовано ознаки 

порушення виборчого законодавства із залученням представників ЦВК, НАЗК, 

громадських організацій. На підставі рекомендацій Національною радою були 

ухвалені рішення про призначення позапланових перевірок. Порівняно з 

результатами моніторингу місцевих виборів у 2015 році зафіксовано зниження 

кількості ознак порушень. Це є результатом, зокрема, просвітницької роботи 

Національної ради та її представників у регіонах. 

 

Висновки та рекомендації щодо нормативного і законодавчого 

врегулювання діяльності телерадіооорганізацій 

під час виборчих кампаній 

 

Згідно з кращими європейськими практиками, регулятори 

телерадіоінформаійного простору мають повноваження по контролю і 

застосуванню санкцій за порушення виборчого законодавства, що передбачено 

профільним законодавством.  

Існуюча на сьогодні процедура здійснення Національною радою нагляду 

за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства не дозволяє в 

повній мірі говорити про дієвість такого нагляду. Не зважаючи на оновлення 

виборчого законодавства Національна рада досі не наділена повноваженнями 

застосовувати санкції до телерадіоорганізацій за порушеня виборчого 

законодавства. Чинне законодаство передбачає механізм притягнення до 

відповідальності за порушення виборчого законодавства лише в межах 

процедури визначеної КУпАП, тобто лише до фізичних осіб. Оскільки 

Національна рада в межах повноважень може застосовувати санкції лише до 
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ліцензіатів, у регулятора відсутні повноваження та механізми встановлювати 

винних осіб – які несуть відповідальність за КУпАП.  

У сучасних реаліях складання адміністративних протоколів за порушення 

виборчого законодавства є неефективним інструментом та невластивою, 

неприродною функцією для Національної ради.  

Існуючі заходи щодо нагляду за виборчим процесом містять ще ряд 

недоліків, серед яких можна виділити:  

 маленькі розміри штрафів за порушення виборчого законодавства, що 

неспівставні з наслідками вчиненого правопорушення та  з потенційним впливом 

на волевиявлення громадян; 

 складна і тривала процедура притягнення винних осіб до відповідальності, 

враховуючи необхідність судового розгляду протоколів про адміністративні 

правопорушення, складених уповноваженими особами Національної ради; 

 відсутність чіткої узгодженнясті положень КУпАП, яким встановлено 

склад правопорушення та Виборчого кодексу України, яким визначені 

обов’язкові для виконання телерадіоорганізаціми положення. 

 

Також, необхідно зазначити, що аналіз судових рішень, прийнятих за 

результатами розгляду протоколів про адміністратівні правопорушення, які були 

складені за вчинення правопорушень, визначених статтями 2129 та 21211  КУпАП, 

свідчить про неоднозначність ставлення суддів до такої категорії справ. 

 
№ 

з/п 

Рішення суду станом на 02.02.2021* Кількість 

протоколів 

1 Відсутня інформація у реєстрі про прийняте судом рішення у справі 33 

2 Рішення – «Звільнити від адміністративної відповідальності у звязку із 

малозначністю вчиненого адмінпорушення та обмежитись усним 

зауваженням»  

3 

3 Рішення щодо застосування штрафу 7 

4 Справу закрито у зв’язку з відсутністю події та складу 

адмінправопорушення 

11 

5 Справу повернуто для дооформлення 2 

Разом 56 

*Детальну інформацію щодо прийнятих судових рішень викладено у додатку № 2 до Звіту.  

 

Незважаючи на відсутність на дату затвердження цього звіту (12.02.2021) 

судових рішень за результатами розгляду всіх протоколів про адміністративні 

правопорушення, складених уповноваженими особами Національної ради, вже 

можна зробити висновок, що переважною більшістю суддів були прийняті 
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рішення, що не передбачають застосування адміністративних стягнень за 

вчинення відповідних адміністративних правопорушень.  

Зокрема, деякими суддями прийняті рішення щодо «відсутності події і 

складу адміністративного правопорушення», про направлення матеріалів до 

Національної ради до вирішення по суті позовної заяви ліцензіата щодо 

оскарження рішень Національної ради про результати перевріок, та навіть не 

зважаючи на встановлення наявності складу правопорушення та вини особи були 

прийняті рішення про звільнення від відповідальності у зв’язку з «малозначністю 

вчиненого адміністративного порушення», обмежишившись усним 

зауваженням. 

Загалом, лише деякими судами були прийняті рішення, що передбачають 

накладання штрафних санкцій у розмірі від 170 до 255 грн.  

Така ситуація свідчить про відсутність у законодавстві та на практиці будь-

яких дієвих заходів щодо стримання порушень аудіовізуальними засобами 

масової інформації виборчого законодавстві.   

 На сьогодні телерадіоорганізації є політично заангажованими. У поєднанні 

з відсутністю ефективного механізму контролю за поширення незбалансованої, 

замовної інформації («джинси») проведення чесної, правдивої, збалансованої 

кампанії за таких обставин істотно обмежується. Це є порушенням базових 

принципів виборчого процесу. 

Особливістю місцевих виборів 2020 року було максимальне використання 

ресурсу загальнонаціонального, регіонального й місцевого телерадіомовлення 

для інформаційного забезпечення виборчого процесу та передвиборної агітації.  

ЦВК і територіальні виборчі комісії мають контрольні повноваження щодо 

дотримання вимог виборчого законодавства, але тільки стосовно суб’єктів 

виборчого процесу, до яких не належать телерадіоорганізації. А Національна 

рада згідно з Виборчим кодексом України не може застосовувати санкції до 

телерадіоорганізацій за порушення виборчого законодавства.  

Для ефективного здійснення Національною радою нагляду за дотриманням 

визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчих кампаній і 

референдумів є необхідним внести зміни до законодавства, зокрема:  

 передбачити норми, за якими Національна рада зможе застосовувати 

санкції за порушення виборчого законодавства саме до телерадіоорганізацій, (а 

не до фізичних осіб в межах процедури, визначеної КУпАП), шляхом внесення 

відповідних змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

 передбачити достатній розмір штрафів за порушення виборчого 

законодавства, що дозволить запобігти порушенням законодавства про вибори.  

 запровадити ефективні механізмів боротьби з прихованою рекламою та 

«джинсою».  

 удосконалити чинне законодавство з метою чіткого розмежування 

передвиборної агітації та інформування виборців,  
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 розглянути можливість застосування спеціального режиму розміщення 

матеріалів агітаційного характеру (політичної реклами) - до і після початку 

виборчого процесу.  

 вдосконалити виборче законодавство,  надати визначення окремим 

термінам, таким як «сексизм», «дискримінація», і передбачити міру 

відповідальності за поширення такої інформації. 

 


