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. № УШТіїї/Ґ На № від

Міністерство юстиції України

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015
№1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року та на ваш лист від 05.01.2016
№24/12.0.2/26-16 в межах компетенції інформуємо про стан виконання Плану
дій за І квартал 2017 року.

Підпункт 4 «Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту про внесення змін до Законів України "Про телебачення і
радіомовлення", "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" та "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", «Про
кінематографію» та «Про рекламу» щодо внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо телебачення та радіомовлення стосовно здійснення
аудіокоментування телепродукту пункту 38 Плану дій.

Держкомтелерадіо підготовлено та надіслано на розгляд та погодження
до Мінекономрозвитку, Мінфіну, МШ, Мінкультури, МОН, Нацради з питань
телебачення і радіомовлення України, проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України стосовно здійснення аудіокоментування
телепродукту».

Після погодження законопроекту всіма заінтересованими органами та
отримання висновку Міністерства юстиції України за результатами правової
експертизи, його буде невідкладно внесено на розгляду Уряду в установленому
порядку.

Підпункт 5 «Проведення інформаційно-просвітницької кампанії та
громадської просвітньої роботи, що пропагує позитивне виховання дітей,
несумісне із жорстокістю» пункту 77 Плану дій.

З метою активізації інформаційної кампанії, Держкомтелерадіо
організував висвітлення зазначеної теми в ефірі Національної телекомпанії
України та її центральних і регіональних філій.

Впродовж 2016 року основними темами в програмах та передачах були:
- права дітей: сирітство і шляхи його подолання;
- захист, прав переселенців з Донбасу, їх дітей та українців, які

залишилися на окупованих територіях;
- заходи органів державної влади зі створення належних умов проживання

громадян із дітьми в зоні бойових дій та надання медичної, психологічної та



- заходи органів державної влади зі створення належних умов проживання
громадян із дітьми в зоні бойових дій та надання медичної, психологічної та
гуманітарної допомоги громадянами з дітьми, які переміщуються з тимчасово
окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції;

- проведення у навчальних закладах Всеукраїнського уроку «Права
людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;

- здійснення соціальної підтримки сімей шляхом створення ефективної
системи захисту населення через запровадження механізму комплексного
надання сім'ям адресної допомоги та соціальних послуг;

- проведення у навчальних закладах тематичних виставок, «круглих столів» та
інших заходів, спрямованих на виховання у молоді поваги до права та закону.

Зазначені теми знайшли відображення в ефірі телерадіокомпаній:
- Рівненської регіональної дирекції в програмах: «У родинному колі»,

«Огляд подій тижня», «Офіційні новини», «Час країни»;
- Херсонської регіональної дирекції «Скіфія» в програмах «На межі

безпеки», «Тема для обговорення», «День»;
- Волинської регіональної дирекції в програмах «Громадський вектор»,

«Стосується кожного», «Актуально» «Тема дня», «Принцип домінанти»;
- Запорізької регіональної дирекції в програмах «Новини», «Європейський

вимір», «Актуальне інтерв'ю», «Реформи. Влада»;
- Новгород-Сіверської регіональної дирекції «Сіверська» в інформаційних

програмах: «Сьогодні», радіовипусках «Актуально»;
- Вінницької регіональної дирекції «ВІНТЕРА» в теле та радіопрограмах

«Панорама тижня», «Маю право», «Життя Вінниччини», «Прямий ефір».
Крім цього, телерадіоорганізації здійснювали трансляцію роликів

соціальної реклами, спрямованої на дотримання прав людини та досягнення
суспільно корисних цілей, здорового способу життя, збереження традиційних
сімейних цінностей, усиновлення дітей, сприяння популяризації будинків
сімейного типу.

Підпункт 3 пункту 39, п.п. З пункту 70, п.п. 9 пункту 71, п.п. 2 пункту 72,
п.п. б пункту 79, п.п. 1 пункту 115, п.п. 16 пункту 131, п.п. 8 пункту 132 Плану дій.

Зазначаємо, що відповідно до законів України «Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України», «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про управління об'єктами державної
власності» та постанови Кабінету'Міністрів України від 05.08.2015 №567
«Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України» Національна телекомпанії України з її
філіями (раніше - ОДТРК) 19 січня 2017 року перетворена у публічне
акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
(далі-ПАТ «НСТУ»).

Діяльність ПАТ «НСТУ» провадиться на принципах всебічного,
об'єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події, а
також участі громадськості у формуванні програмної політики.

Відповідно до пунктів 2 та 3 статті 3 Закону України «Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України» (далі - Закон) забороняється втручання



державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою
встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст
інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням
України.

Також, відповідно до вимог Закону, Статут НСТУ містить норму щодо
заборони на втручання з боку акціонера (Держкомтелерадю), інших суб'єктів
владних повноважень у його редакційну політику.

Відтак питання інформаційного забезпечення тих чи інших заходів наразі
належать виключно до компетенції ПАТ «НСТУ».

У зв'язку з цим, Державний комітет телебачення і радіомовлення України
звернувся до Мін'юсту з проханням ініціювати внесення змін до Плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020,
затвердженого розпорядженням Кабшету Міністрів України від 23 листопада
2015 року № 1393-р, в частині вилучення Держкомтелерадю із співвиконавців
зазначених пунктів.
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