
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 252 

 

11.03.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 
Про розгляд проекту Указу Президента України  

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від __ _____ 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки України»,  

що надійшов на погодження від Міністерства культури  

та інформаційної політики України 
 

 Розглянувши та обговоривши проект Указу Президента України  

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від __ _____ 2021 

року «Про Стратегію інформаційної безпеки України», що надійшов  

на погодження від Міністерства культури та інформаційної політики України 

листом № 2233/5.11.1 від 02.03.2021, керуючись частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення  

і радіомовлення», Національна рада   
 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проект Указу Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від __ _____ 2021 року «Про Стратегію 

інформаційної безпеки України» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства культури  

та інформаційної політики України.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, управління представників національної ради, юридичне управління, 

відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради Ольгу Герасим’юк. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ  

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення Національної ради  

11.03.2021 № 252 

 

 

Пропозиції та зауваження до проекту Указу Президента України  

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від __ _____  

2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки України» 

 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) підтримує необхідність уведення в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від __ _____ 2021 року «Про Стратегію 

інформаційної безпеки України» (далі – проект Стратегії), разом з тим, вважає за 

необхідне висловити певні пропозиції та зауваження до проекту Стратегії.  

Пропонується внести зміни до пункту 1 Стратегічної цілі № 7 розділу ІІІ 

проекту Стратегії, виклавши його у такій редакції: «забезпечення стабільного 

функціонування системи іномовлення України шляхом створення та поширення 

інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного наземного 

аналогового і цифрового мовлення, мовлення в кабельних мережах за межами 

України, зокрема англійською, російською та іншими мовами».  

Такі пропозиції обґрунтовані тим, що в Україні наразі вже існує система 

державного іномовлення України, а засади діяльності суб’єктів державного 

іномовлення врегульована Законом України «Про систему іномовлення 

України».  

Також, розділ ІV проекту Стратегії доповнити новим абзацом: «Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення, відповідно до компетенції, 

братиме участь у забезпеченні захисту українського інформаційного простору 

від пропагандистської аудіовізуальної продукції держави-агресора, сприятиме 

розповсюдженню українського телерадіомовлення на тимчасово окупованих 

територіях України шляхом видачі телерадіоорганізаціям дозволів на тимчасове 

мовлення».   

Зазначена пропозиція обумовлена відповідними законодавчо визначеними 

повноваженнями Національної ради.  

Загалом, визначені розділом ІІ проекту Стратегії національні виклики та 

загрози прямо або опосередковано мають відношення до діяльності 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України: інформаційно 

– психологічний вплив на населення з боку зарубіжних країн, забезпечення 

інформаційної присутності на тимчасово окупованих територіях, 

дезінформаційні кампанії, протидія зовнішнім та внутрішнім інформаційним 

загрозам, проблема унормування медіа відносин, маніпуляція свідомістю 

громадян України щодо вступу України в ЄС та НАТО, незадовільне 

забезпечення інформаційних потреб на місцевому рівні, недостатній рівень 

культури цифрової та медіаграмотності населення. 



 

 

Проект Стратегії приділяє значну увагу питанням, що стосуються діяльності 

електронних засобів масової інформації України та повноважень Національної 

ради, проте не визначає місця і ролі Національної ради у механізмі реалізації 

визначеної мети та завдань проекту Стратегії.  

У зв’язку з цим зазначаємо, що реалізація положень проекту Стратегії 

потребує внесення змін до законодавства України в частині повноважень 

Національної ради.  

  

 

 


