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ухвалення закону про медіа;1

2
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зменшення впливу приватних 
інтересів в медіа сфері;

підсилення ролі медійного 
регулятора. 

Виконання вимог ЄС до
України у зв’язку із наданням
статусу кандидата в члени ЄС
щодо: 



Протидія
російській агресії
Спеціальний розділ Закону, який
передбачає протидію російський
агресії в медійній сфері, 
зокрема тим медіа, які поширюються 
за допомогою Інтернет.



Запроваджується
регулювання
онлайн-медіа
Зазначене регулювання поєднує
ліберальні підходи (реєструються
добровільно) з відповідальністю
за порушення контентних
обмежень (незалежно від того,
зареєстроване медіа чи ні). 



Обмеження
шкідливого
контенту
Чіткий перелік інформації, яка
підлягає обмеженням (зокрема
інформації, що може завдати
значну шкоду фізичному,
психічному або моральному
розвитку дітей).



Визначення
чіткого переліку
суб’єктів у сфері
медіа
Вимоги до кожного суб’єкта у
медіасфері структуровано
(зокрема до онлайн-медіа).



Закладено
механізм
співрегулювання
(регулятор та
індустрія)
Учасники ринку самостійно
домовляються про однакові правила
гри на ринку, а регулятор виступає
як поручитель і наглядач за
дотриманням таких домовленостей.



Запроваджується
інститут публічних
аудіовізуальних
медіа
Інститут публічних аудіовізуальних
медіа охоплюватиме не тільки
Суспільного мовника, а й реформу,
роздержавлення комунальних
місцевих телерадіоорганізацій.



Реформа
ліцензування медіа:

Запроваджується принцип
технологічної нейтральності.

Зручність реєстраційного принципу:
день реєстрації = день початку
діяльності.

Додаткові вимоги до структури
власності, зокрема додаткові вимоги
щодо фінансової прозорості медіа.
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Реформа
повноважень
Національної ради

Віднесення медіа-сервісів, до таких, що
спрямовані на територію та аудиторію
України.

Посилення фінансової незалежності та
удосконалення процедури призначення
та звільнення членів.

Можливість прийняття свого нормативно-
правового акту без реєстрації у 
 Міністерстві юстиції України.



Реформа
відповідальності:

диференційований підхід до
відповідальності в залежності від виду
медіа і типу порушення (незначні, значні,
грубі);

впровадження окремих заходів реагування
Національною радою на порушення без застосування
санкції (приписи за незначні порушення);

деталізація процедури розгляду питань про
порушення зак-ва у сфері медіа, зупинення таких
строків та застосування санкцій; права суб’єктів,
щодо яких проводиться перевірка;

встановлюється строк давності притягнення до
відповідальності.

застосування санкцій як безпосередньо
Національною радою, так і через суд;



Кодифікація
Один закон замість п'яти, що регулюють
діяльність ЗМІ на даний момент. 



Діяльність
журналістів

Законопроєкт не регулює діяльність журналістів.
Їм надається статус та права через можливість
реєстрації онлайн-медіа, проте без вказівок що їм
робити. 

Цей проєкт стосується індустрії, а щодо
журналістів всі норми збираються на базі
Закону України «Про державну підтримку та
соціальний захист журналістів». Оновлення
регулювання у сфері діяльності журналістів
(єдина прес-карта, журналістське
саморегулювання та ін.) може бути наступним
етапом реформи у сфері медіа після широкої
суспільної дискусії.


