











Верховна Рада України
	
		            На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 17.07.2018 року Комітет на засіданні 5 вересня ц. р. (протокол № 95) розглянув проект Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення, реєстр. № 8600 від 13.07.2018 р., внесений народними депутатами України В.Сюмар, О.Данченком, О.Ляшком, В.Севрюковим.
Автори законопроекту керувалися тим, що прикордонні території Сумської, Чернігівської, Харківської та низки інших регіонів зазнають потужної інформаційної агресії з боку Російської Федерації, яка в останні два роки подвоїла потужності цифрових та аналогових передавачів своїх пропагандистських каналів. Наразі на території прикордонних з Російською Федерацією районів України забезпечено впевнений прийом 20 цифрових російських телепрограм, 10 аналогових телевізійних програм та 16 радіостанцій. Водночас українське телебачення і радіо у багатьох населених пунктах прикордонних областей відсутнє.
Члени Комітету підтримали запропоновану у законопроекті ідею оперативного вирішення проблеми щодо забезпечення права громадян України, які  проживають у прикордонних районах на доступ до об’єктивної інформації українських мовників шляхом поширення на райони, що межують з територією держави-агресора, процедури спрощеного ліцензування - видачі дозволів на тимчасове мовлення. Наразі стаття 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначає, що території з особливим режимом мовлення включають райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей. 
З огляду на зазначене, Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читання законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення, реєстр. № 8600 від 13.07.2018 р., внесений народними депутатами України В.Сюмар, О.Данченком, О.Ляшком, В.Севрюковим, прийняти за основу та в цілому.
Головне науково - експертне управління Апарату Верховної Ради України у наданому висновку зауважує, що питання створення умов функціонування інформаційної інфраструктури, порушені в законопроекті, значною мірою можна вирішувати на підзаконному рівні, а саме на рівні Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору (ст. 21 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), Плану використання радіочастотного ресурсу України (ст. 21 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»), Національної таблиці розподілу смуг радіочастот (ст. 20 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»), Концепції розвитку телекомунікацій України (ст. ст. 27, 30 Закону України «Про телекомунікації»), відповідних державних програм та проектів тощо.

 Додаток: 
висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на 2 аркушах;



Голова Комітету                                                             Вікторія Сюмар


