
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2088 

 

22.12.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про розгляд проекту розпорядження  

Кабінету Міністрів України «Про схвалення  

Державної стратегії забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року»,  

що надійшов на погодження  

від Міністерства соціальної політики України 

 

 Розглянувши та обговоривши проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року», що надійшов на 

погодження від Міністерства соціальної політики України листом № 20671/0/2-

21/57 від 08.12.2021, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2030 року», що надійшов на погодження від Міністерства 

соціальної політики України, із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства соціальної 

політики України.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління: контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради О. Герасим’юк. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Національної ради 

22.12.2021 № 2088 
 

 

Пропозиції та зауваження 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей  

жінок і чоловіків на період до 2030 року» 

 

Національна рада в цілому підтримує необхідність прийняття 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 

року» (далі – Стратегія).  

Серед завдань та заходів, перелік яких наведено в «Операційному плані з 

реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2030 року на 2022-2024 роки» (далі – Операційний план), 

що планується затвердити при схваленні Стратегії, Національна рада визначена 

серед відповідальних за виконання (за згодою) в чотирьох заходах. 

Разом із тим, вважаємо за доцільне в межах компетенції, висловити певні 

пропозиції та зауваження. 

Пункт 15 проекту Операційного плану встановлює, що Національна рада 

(за згодою) є співвиконавцем заходу в частині проведення контент-аналізу 

Інтернет ресурсів на предмет поширеності сексистських висловлювань та 

пропаганди насильства, форм кібербулінгу та висвітлення результатів аналізу 

(захід 1). 

Водночас, відповідно до частини першої 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. 

У зв’язку з цим є необхідним виключити Національну раду з переліку 

відповідальних осіб за реалізацію пункту 15 проекту Операційного плану (захід 

1), оскільки проведення контент-аналізу Інтернет ресурсів не входить до 

повноважень Національної ради. 

Пунктом 38 проекту Операційного плану Національну раду (за згодою) 

визначено серед співвиконавців заходу стосовно підтримки запровадження та 

проведення менторських програм з питань лідерства для працівниць медіа та 

сфери культури (захід 2), що не входить до переліку повноважень Національної 

ради, визначених законодавством. 

Пунктом 39 проекту Операційного плану Національну раду (за згодою) 

визначено серед співвиконавців заходу стосовно фінансової підтримки 

культурних продуктів, які популяризують образ жінки-лідерки та не містять 



 

 

стереотипності зображень жінок і чоловіків (захід 2), що також не належить до 

визначених законодавством повноважень Національної ради. 

З огляду на вищевикладене, пропонуємо виключити у відповідних пунктах 

проекту Операційного плану Національну раду, залишивши серед 

співвиконавців заходу (за згодою) в пункті 37 проекту Операційного плану в 

частині проведення моніторингу засобів масової інформації на предмет 

висвітлення питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

наявності дискримінаційних та сексистських висловлювань, зображення жінок і 

чоловіків (шляхом контент-аналізу), формування та висвітлення рейтингу 

гендерно чутливих та недискримінаційних ЗМІ (захід 1). 
 

 


