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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 286-83-79

Комітет Верховної Ради 
України з питань національної 

безпеки і оборони

На виконання доручення Голови Верховної Ради України А. Парубія 
від 7 листопада 2018 року Комітет з питань свободи слова та інформаційної 
політики на своєму засіданні 5 грудня 2018 року (протокол № 103) розглянув, 
в частині, що належить до предмету відання Комітету, положення проекту 
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту 
інформаційного простору (реєстр. № 9275 від 07.11.2018), внесеного 
народним депутатом України Вінником І.Ю. та іншими народними 
депутатами України.

Комітет підтримав ініціативу щодо необхідності розробки 
законодавчого механізму здійснення превентивних та оперативних заходів 
реагування на факти здійснення суб’єктами інформаційної діяльності 
інформаційної пропаганди проти України.

Водночас, члени Комітету вважають за доцільне виключити пункт 2 з 
законопроекту, а саме:

«2. Частину першу статті 5 Закону України «Про санкції» (Відомості 
Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018) доповнити абзацом другим 
такого змісту:

«Пропозиції щодо застосування, внесення змін до санкцій по 
відношенню до засобів масової інформації, мовників, телерадіоорганізацій та 
інших суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і 
радіомовлення, їх засновників, вигодоодержувачів, які є резидентами 
України, можуть бути внесені на розгляд Ради національної безпеки і 
оборони України виключно Верховною Радою України»».

На думку Комітету, запропоноване положення, насамперед, не є 
предметом правового регулювання Закону України «Про санкції». Крім цього 
звуження кола суб’єктів, які мають право виносити на розгляд Ради
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національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування, 
скасування та внесення змін до санкцій, не відповідає меті законопроекту, 
який «покликаний забезпечити оперативне реагування на факти здійснення 
суб’єктами інформаційної діяльності інформаційної пропаганди проти 
України».

З огляду на це Комітет пропонує Комітету з питань національної 
безпеки і оборони рекомендувати Верховній Раді України за наслідками 
розгляду в першому читанні, за умови виключення пункту 2 законопроекту, 
прийняти його за основу.

Голова Комітету Вікторія Сюмар

Андріуца М.В. 
255-95-31


