
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 733 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про розгляд проєкту Закону України  

Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення»  

Закону України «Про рекламу» щодо соціальної реклами,  

спрямованої на запобігання поширенню на території України  

гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

(за реєстр. № 5226), що надійшов від Комітету  

Верховної Ради України з питань соціальної політики  

та захисту прав ветеранів 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт Закону України Про внесення зміни 

до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про рекламу» щодо 

соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 (за реєстр. № 5226), враховуючи лист Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів  

№ 04-30/12-2021/165797 від 21.05.2021, керуючись частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення  

і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити пропозиції та зауваження до проєкту Закону України  

Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про рекламу» щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Герасим’юк О. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

10.06.2021 № 733 

 

 

Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України Про внесення зміни  

до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про рекламу»  

щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

Національна рада розглянула проєкт Закону України Про внесення зміни  

до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про рекламу» щодо 

соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 (далі – проєкт Закону), та в цілому підтримує запропоновані 

зміни.  

Разом із тим, вважаємо за доцільне висловити певні пропозиції  

та зауваження. 

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про рекламу», 

засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких 

повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, 

зобов'язані розміщувати соціальну рекламу державних органів та органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі  

не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених  

для реклами. 

Враховуючи зміст вищезазначеної статті, у запропонованому проєктом 

Закону тексті пропонується усунути неузгодженість, пов’язану із неоднаковим 

викладенням тексту, а саме: «зобов’язані додатково до обсягу соціальної 

реклами» та «пріоритетно і безкоштовно в обсязі, визначеному частиною 

четвертою статті 12 цього Закону». 

  

 

 

 

 

 

 


