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Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України «Про подальшу деколонізацію, 

деокупацію та суверенізацію культурного простору України» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

розглянула доопрацьований альтернативний проект Закону України «Про 

подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору 

України» (реєстр № 7721-1, далі - проект Закону) та в межах повноважень 

висловлює свої пропозиції та зауваження. 

1. Пункт 3 частини 3 статті 6 проекту Закону встановлює, що «з метою 

забезпечення подальшої деколонізації, деокупації та суверенізації культурного 

простору України у сфері засобів масової інформації (медіа) держава встановлює 

чіткі, прозорі та вичерпні обмеження щодо: структури власності та фінансування 

засобів масової інформації державою-агресором; щодо реєстрації та діяльності в 

Україні іноземних засобів масової інформації, пов’язаних із державою-

агресором», однак проектом Закону чітко не окреслені вказані обмеження, 

відсутній механізм встановлення фактів порушень та притягнення до 

відповідальності, що робить вказані норми проекту Закону декларативного 

характеру без їх реального виконання. 

2. Проект Закону не передбачає внесення змін до Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», однак, зважаючи на те, що проект 

Закону містить норми щодо деколонізації, деокупації та суверенізації 

культурного простору у сфері засобів масової інформації (медіа), зокрема 

положення щодо структури власності та фінансування засобів масової 

інформації державою-агресором, щодо реєстрації та діяльності в Україні 

іноземних засобів масової інформації, пов’язаних із державою-агресором, щодо 

постійного моніторингу інформаційного простору в Україні та на тимчасово 

окупованих територіях України тощо, вважаємо за необхідно внести зміни до 

профільного законодавства. Зокрема, для здійснення контролю за дотриманням 

та забезпеченням виконання вимог проекту Закону, необхідно внести зміни до 

частини 1 статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

включивши до переліку актів законодавства, за якими Національна рада 

здійснює контроль, Закон України «Про подальшу деколонізацію, деокупацію та 

суверенізацію культурного простору України».  

Крім того, враховуючи, що відповідно до статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада застосовує санкції до 

телерадіоорганізацій, провайдерів програмної послуги у разі порушення ними 

вимог цього Закону та/або умов ліцензії, з метою належної реалізацій положень 

проекту Закону, запобігання ситуаціям правової невизначеності та прогалинам у 
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законах, ті норми проекту Закону, за дотриманням яких Національна рада має 

здійснювати контроль та нагляд, мають бути передбачені та закріплені у Законі 

України «Про телебачення і радіомовлення» як такому, що єдиний визначає 

правові підстави застосування до телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги санкцій. 

Враховуючи зазначене, проект Закону «Про подальшу деколонізацію, 

деокупацію та суверенізацію культурного простору України» потребує 

доопрацювання. 

 

 

 


