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Згідно статті 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства розглянув проект Закону про медіа (реєстр. № 2693), поданий
народними депутатами України Ткаченком О.В., Потураєвим М.Р. та іншими.
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взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання
правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов’язань перед
європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства
у національне законодавство України шляхом забезпечення реалізації права на
свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та
оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного
поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав
користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності в сфері медіа відповідно до
принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання
конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Разом з тим, Комітет висловлює до законопроекта наступні
зауваження та пропозиції:
1. Для узгодження законопроекту із вимогами Закону України "Про
запобігання корупції", до частини 2 статті 72 "Вимоги до членів Національної
ради" необхідно додати положення, що не може бути обрана членом
Національної ради особа, яка притягалася до відповідальності за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
2. Для узгодження законопроекту із вимогами статті 25 Закону України
"Про запобігання корупції", до пункта 2 частини 4 статті 72 "Вимоги до членів
Національної ради" необхідно додати норму щодо усунення особою, що обрана
членом Національної ради обставин, що порушують вимоги сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності.
3. Для недопущення виникнення потенційного чи реального конфлікту
інтересів та можливостей для зловживань, необхідно у частині 3 статті 72
"Вимоги до членів Національної ради" вилучити норму щодо можливості для
членів Національної ради під час виконання своїх обов'язків займатися науковою
та творчою діяльністю у телерадіоорганізаціях. Національна рада видає ліцензії
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Національної ради у роботі телерадіоорганізацій створює умови для виникнення
конфлікту інтересів.
4. Положення статті 78 "Дострокове припинення повноважень члена
Національної ради" законопроекту необхідно узгодити із вимогами Закону
України "Про державну службу".
5. Для недопущення зловживань повноваженнями Національною радою
при проведенні перевірок, необхідно визначити чіткі підстави для їх
призначення на рівні закону. Так, частиною 3 статті 101 законопроекту
передбачено, що "Національна рада, виходячи з тяжкості потенційних
порушень, а також інших обставин може призначати виїзні або безвиїзні,

планові або позапланові перевірки у визначеному Національною радою
порядку". Таке використання оціночних понять встановлює дискреційні
повноваження для регулятора, що в свою чергу створює умови для виникнення
потенційного чи реального конфлікту інтересів та можливостей для зловживань
наданими повноваженнями.
6. Сумнівною є норма законопроекту щодо затвердження та оновлення
Національною радою Переліку осіб, які створюють загрозу національному медіапростору України (ст. 124 законопроекту). Законопроектом передбачається, що
до Переліку включається особа, якщо відкрито кримінальне провадження щодо
вчинення ними злочинів проти основ національної безпеки, злочинів проти миру,
людства та міжнародного правопорядку. Ця норма не узгоджується з нормами
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кримінальне провадження відкривається за фактом певної події, особа отримує
процесуальний статус підозрюваного лише після вручення відповідного
повідомлення про підозру; проте і статус підозрюваного також не може
визначатись достатньою підставою для включення до вказаного вище переліку,
оскільки вина особи встановлюється виключно рішенням суду.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України "Про комітети Верховної Ради України", статті 55 Закону України "Про
запобігання корупції", частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на своєму засіданні 7 квітня 2020 року (протокол № 32) дійшов
до висновку та прийняв рішення, що проект Закону про медіа (реєстр. № 2693)
відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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