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Шановний Вікторе Павловичу!
До Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу
слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
звернулися представники Незалежної Асоціації Телерадіомовників (далі – НАМ) з
повідомленням про низку незаконних перевірок у сфері дотримання
законодавства про телебачення і радіомовлення, про суспільну мораль та про
культуру, проведених органами прокуратури. У мовників вимагали надання
широкого переліку документів, пов’язаних із їх творчою та господарською
діяльністю. На думку заявників, це суперечить Конституції України та законам
України про «Про телебачення і радіомовлення” і «Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення».
За інформацією НАМ, за результатами перевірок видавались приписи про
усунення порушень, які свідчать про відсутність розуміння працівниками
прокуратури специфіки роботи телерадіоорганізацій. Зокрема, ТРК "ВТВ плюс"
(м.Херсон) зобов’язали усунути порушення у змісті її програми передач, яка
надрукована у двох газетах, що неможливо здійснити, оскільки програми передач
знаходяться у вільному доступі і кожний друкований засіб масової інформації
може поширювати їх на власний розсуд.
Лише протягом січня-лютого 2011 року до Асоціації звернулись чотири
мовники зі скаргами на органи прокуратури, які вимагали копії сіток мовлення,
установчих та ліцензійних документів, журналів передач тощо. ТСК також має
численні неофіційні скарги від мовників, які не хочуть заявляти про свої
проблеми офіційно, аби не мати проблем для роботи організацій.
Асоціація в своєму зверненні наголосила, що попередні "хвилі" перевірок
телерадіокомпаній органами прокуратури відбувались саме напередодні виборів
2004 та 2007 років. Тому таке втручання правоохоронних органів у діяльність
засобів масової інформації розцінюється, як ніщо інше, ніж спроба тиску на
свободу слова в Україні.
При цьому законодавство України про телебачення і радіомовлення на
думку НАМ не належить до предмету нагляду прокуратури, виходячи із
наступного.
Пункт 9 Розділу ХУ “Перехідні положення” Конституції України визначає,
що прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і
застосуванням законів до введення в дію законів, що регулюють діяльність
державних органів щодо контролю за додержанням законів.
У 1997 році набув чинності Закон України “Про Національну раду України
з питань телебачення і радіомовлення”, який згідно із преамбулою “визначає

правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення”.
Згідно із статті 1 цього закону “Національна рада є конституційним,
постійно діючим позавідомчим державним органом”, який створюється з метою
“реалізації та контролю за додержанням законодавства України у сфері
телебачення і радіомовлення”.
Згідно із абзацами 2, 3, 7 та 9 статті 13 цього закону до наглядових
повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення належать:
нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями … вимог законодавства у
галузі телерадіомовлення;
нагляд за дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо
реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення;
нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у
сфері кінематографії;
нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства у сфері
захисту суспільної моралі.
Таким чином, згідно з п. 9 Розділу ХУ “Перехідні положення” Конституції
України прокуратура має припинити виконувати функцію нагляду за
додержанням і застосуванням законодавства у сфері телебачення та
радіомовлення з моменту набуття чинності Законом України “Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення”.
У зв’язку із викладеним вище та керуючись статтею 15 "Про прокуратуру"
просимо Вас перевірити правомірність перевірок телерадіоорганізацій, що
проводились органами прокуратури (копії листів докладаються). Про результати
просимо повідомити комісію в терміни, визначені законодавством.
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