
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

.2020 р. сесія 7 скликання

Про звернення Вінницької обласної організації журналістів до Президента 
України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України 

щодо законопроекту «Про протидію дезінформації»

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань 
свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і 
комунальних засобів масової інформації, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення Вінницької обласної організації журналістів до 
Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра 
України щодо законопроекту «Про протидію дезінформації», що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та 
реформування державних і комунальних засобів масової інформації 
(Редько Т.В.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення_ сесії обласної Ради 

7 скликання від__________  2020 року №

Звернення Вінницької обласної організації журналістів до Президента 
України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України 

щодо законопроекту «Про протидію дезінформації»

Медіасиільнота Вінниччини підтримує позицію наших колег з інших 
областей, редакцій ЗМІ, міжнародних партнерів та експертів і вважає за 
необхідність донести до керівництва країни свою позицію щодо проекту Закону 
про медіа.

-переконані, що кінцевим результатом втілення нового законодавства про 
медіа повинні стати економічна та політична незалежність усіх медіа;

-поділяємо позицію експертки Ради Європи Кріштіни Розгоні, які вона 
висловила під час громадського обговорення законопроекту 29 січня 2020 року: 
«У законопроекті про медіа 99 відсотків положень присвячені аудіовізульним 
ЗМІ, але частина з них має стосунок і до друкованих та онлайн видань. І це 
потрібно враховувати. Краще їх тут взагалі не охоплювати, а зробити це в 
іншому законі. Вони мають підлягати регулюванню, але не такому, як 
аудіовізуальні ЗМІ». Виходячи з цього пропонуємо не поширювати дію даного 
законопроекту на сферу друкованих та онлайн-медіа.

-умови діяльності друкованих ЗМІ чітко виписані в чинному законодавстві і 
не потребують вдосконалення. Додаткові вимоги, передбачені в законопроекті 
про медіа, зокрема надання Національній раді з питань телебачення і 
радіомовлення документів про власників та фінансових звітів, виглядає як 
посилення контролю з боку держави за друкованими ЗМІ, які нині переживають 
кризу, у великій мірі через деструктивну діяльність Укрпошти.

-законопроект наділяє надзвичайно широкими повноваженнями 
Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Медіаспільнота 
стурбована тим, що в законопроекті не визначені противаги цим широким 
повноваженням, немає механізму ефективного громадського контролю за діями 
регулятора.

-при цьому закликаємо парламентарів докладати зусилля для дієвого 
захисту прав журналістів та боротьби з безкарністю, розвитку клімату 
економічної незалежності медіа.

Міністерство культури, молоді та спорту розробило концепцію 
законопроекту «Про протидію дезінформації», яка декларує необхідність 
захисту українського інформаційного поля від недостовірної інформації 
стосовно питань, що мають велику суспільну значимість. Проте замість 
вирішення наявних проблем, запропонований документ створює широкі 
можливості для наступу на встановлення контролю над українськими медіа. Цю 
ініціативу ми вважаємо серйозною атакою на свободу слова і грубим 
втручанням у журналістську діяльність.



Медіаспільнота, визнані медіаюристи виокремлюють такі загрози, які 
несуть даний законопроект:

-ризик тотального контролю над інформаційним простором; 
-зарегульованість роботи «Асоціації професійних журналістів України» 

обмежує розвиток і саморегуляцію журналістської спільноти. Його руками 
пропонується карати нелояльних до влади журналістів та медіа.

-законопроект скасовує право бути акредитованими в органах влади та інші 
закріплені в законодавстві права журналістів, які не увійдуть до провладної 
АПЖУ. Тобто сотні журналістів не зможуть потрапити до Верховної Ради чи на 
заходи в Офіс Президента;

-визначення «дезінформації» дозволяє використати закон для політичних 
переслідувань;

-розподіл на «професійних» журналістів (зареєстрованих АПЖУ) та просто 
журналістів загрожує цензурою та політизацією професії. Вважаємо цю ідею 
ганебною і дискримінаційною. Від неї потрібно відмовитися.

-поняття «поширення інформації» дозволяє притягнути до відповідальності 
будь-якого користувача соцмереж;

-непропорційність адміністративних та кримінальних покарань. 
Законопроект передбачає впровадеження кримінальної відповідальності для 
журналістів - від аномально високих штрафів до виправних робіт та ув’язнення. 
Закріплюється законодавчо парадокс: за побиття журналістів карають менше, 
ніж пропонується карати за неповноту інформації. Потрібно в першу чергу 
карати політиків, які за допомогою демагогії та популізму, побудованому на 
брехні, здобувають владу і не несуть ніякої відповідальності за невиконання 
своїх обіцянок

-невизначені критерії вибору організацій, що формують АПЖУ;
-залежність Уповноваженого з питань інформації (вважай новітнього 

цензора) від виконавчої влади. Замість захисту прав журналістів Уповноважений 
за рахунок платників податків боротиметься з критикою влади у ЗМІ.

-відсутність об’єктивної експертизи, як бази для реалізації повноважень 
Уповноваженого з питань інформації;

-монопольні повноваження Уповноваженого з питань інформації;
-нам дійсно потрібен Уповноважений, який захищатиме права журналістів, 

який не дозволить силовикам затягувати розслідування, імітувати бурхливу 
діяльність і незаконно закривати справи. Так за останні три роки на журналістів 
нападали 250 разів. Але де приклади справедливого покарання злочинців, навіть 
убивць журналістів?

Виходячи з цього, вважаємо даний законопроект зашморгом на свободі 
слова. Ініціатива влади щодо створення спеціальних органів, які будуть мати 
монопольне право на визначення правильності чи неправильності поданої 
інформації, ділитимуть журналістів на вищий сорт, так званих «професійних» і 
«непридатних» (на погляд влади), схоже на створення оруеллівського 
міністерсва правди. Дивує, що молоді розробники подібного закону написали 
його в стилі «совка». Багато з нас ще пам’ятають яким жахом була радянська 
цензура, «темники» колишніх очільників Адміністрації Президента Віктора 
Медведчука та Дмитра Табачника, відверта цензура Віктора Януковича...

Автори законопроекту, які закликають дотримуватися медіагігієни і 
пропонують суворо карати розповсюджувачів так і невизначеної чітко



дезінформації, не хочуть подивитися правді у вічі - спотворення інформпростору 
з’являється на грунті відсутності комунікації влади із суспільством. І хоч у 
владних структур є необмежені можливості для комунікації, в тому числі для 
розвінчування фейків, вона цього не робить, про що свідчать останні події, які 
спровокували справедливе обурення суспільства.

Потрібно мати особливий талант урядовців, щоб додуматися до створення 
АПЖУ, яка буде визначати кому ж видати своєрідний «аусвайс» - прескарту, що 
свідчитиме про належність до «вищої» касти і лояльність до влади, вміння 
створити їй «теплу ванну», а кого позбавити такого привілею.

Через залякування медіаспільноти, коли журналісти (і не тільки) побояться 
сказати правду, вся негативна громадська енергія буде тільки накопичуватися.. 
А прорватися вона може не тільки словами...

Сподіваємося, що влада не буде вкотре наступати на граблі, почне вчитися 
на чужих помилках, дослухається до наших застережень і спрямує свою молоду 
енергію на деолігархізацію ЗМІ, суворо каратиме тих чиновників, хто не дає 
правдивої і вивіреної інформації, чим і породжує фейки, хто ігнорує фізичні 
розправи над журналістами.

Законопроект не дає ефективних інструментів боротьби з російською 
пропагандою та дезінформацією, а лише посилює тиск на українські ЗМІ під 
прикриттям війни. Тому цей дискримінаційний законопроект не має права на 
втілення.

Відгороджувати себе від суспільства законами про цензуру - прерогатива 
слабкої і боязливої влади.

Схвалено на _сесії обласної Ради 
7 скликання 2020 року


