1. Перевірки мовників органами прокуратури
На початку 2011 року в усіх регіонах України було розпочато чергову «хвилю» перевірок
органами прокуратури дотримання законодавства про телебачення і радіомовлення, про
суспільну мораль та про культуру. В окремих випадках до здійснення таких перевірок
залучались і представники Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення. У мовників вимагали надання широкого переліку документів, пов’язаних
із їх творчою та господарською діяльністю. За результатами перевірок видавались
приписи про усунення порушень, які свідчать про відсутність розуміння працівниками
прокуратури специфіки роботи телерадіоорганізацій. Так, наприклад, телерадіокомпанію
«ВТВ плюс» (м.Херсон) зобов’язали усунути порушення у змісти її програми передач, що
надрукована у двох газетах, що неможливо, оскільки програми передач знаходяться у
вільному доступі і кожний друкований засіб масової інформації може поширювати їх на
власний розсуд.
Протягом січня-лютого 2011 року до нашої організації звернулись:
1) ТРК «ВТВ плюс» (м. Херсон), який подав скаргу на припис прокуратури
Херсонської області про усунення порушень Закону України «про телебачення і
радіомовлення»;
2) ТРК «Стерх» (м. Дніпропетровськ), яке отримало вимогу про надання широкого
переліку документів від прокуратури м. Дніпропетровськ;
3) ТРК «МТВ-плюс» (м. Мелітополь), яке отримало усну вимогу про надання
широкого переліку документів від особи, яка зазначила, що вона є представником
прокуратури, але письмової вимоги на сьогоднішній день не отримало;
4) ТРК «Новий канал» (м. Київ), який отримав запит щодо змісту низки передач, в т.ч.
– серіалу «Щасливі разом», але жодних документів за результатами розгляду
наданої інформації не отримав;
5) ТРК «Нові телекомунікації» (м. Київ), яке отримало вимогу про надання широкого
переліку документів від прокуратури м. Києва.
Водночас, необхідно взяти до уваги, той факт, що на сьогоднішній день законодавство
України про телебачення і радіомовлення не належить до предмету нагляду прокуратури
за додержанням і застосуванням законів.
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.
Згідно із абзацами 3, 4 і 7 частини 13 ст.5 Закону України “Про телебачення і
радіомовлення” контроль за дотриманням законодавства в галузі телебачення і
радіомовлення України та умов, зазначених у ліцензії; забезпечення реалізації прав
телеглядачів і радіослухачів; а також контроль за дотриманням законодавства про рекламу
телерадіоорганізаціями всіх форм власності є функціями Національної ради з
телебачення і радіомовлення.
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 ст.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”.
Таким чином, згідно з п. 9 Розділу ХУ “Перехідні положення” Конституції України
прокуратура припинила виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням
законодавства про телебачення та радіомовлення з моменту набуття
чинності Законом України “Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення”.

