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ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО РЕфОРмУВАННя  
ДЕРжАВНИХ і КОмУНАльНИХ  

ДРУКОВАНИХ ЗАсОбіВ мАсОВОЇ іНфОРмАціЇ

№ 917–VIII від 24 грудня 2015 року
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст. 34)

цей Закон визначає механізм реформування друкованих засобів 
масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими 
державними органами та органами місцевого самоврядування.

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на друковані засоби масової 
інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи дер-
жавної влади, інші державні органи та органи місцевого самовря-
дування (далі — друковані засоби масової інформації), і редакції 
друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзас-
новниками) яких є органи державної влади, інші державні органи 
та органи місцевого самоврядування (далі — редакції).

2. Питання щодо офіційного оприлюднення друкованими за-
собами масової інформації нормативно-правових актів Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, мі-
ністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також 
інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають 
державній реєстрації, щодо механізму реалізації положень про 
офіційне опублікування та набрання чинності нормативно-право-
вими актами цим Законом не регулюються.

Стаття  2. Етапи реформування друкованих  
засобів масової інформації та редакцій

1. Реформування друкованих засобів масової інформації та ре-
дакцій здійснюється у два етапи: перший — протягом одного року 
з дня набрання чинності цим Законом та другий — протягом на-
ступних двох років.

2. На першому етапі здійснюється реформування друкованих 
засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що за-
тверджується Кабінетом міністрів України за поданням централь-
ного органу виконавчої влади, що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній 
та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації 
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ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО сУсПільНЕ тЕлЕбАчЕННя  
і РАДіОмОВлЕННя УКРАЇНИ

№ 1227–VII від 17 квітня 2014 року 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст. 904)

Із змінами, внесеними Законами № 271–VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, 
№ 23, ст. 159; № 1363–VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 25, ст. 499

(Установити, що у 2016 році норми і положення статті 14 цього Закону 
застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих 
бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із 
Законом № 928–VIII від 25.12.2015)

цей Закон створює правові основи діяльності суспільного теле-
бачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Націо-
нальної суспільної телерадіокомпанії України.

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття  1. Правові основи діяльності Суспільного 
телебачення і радіомовлення України

1. З метою задоволення інформаційних потреб суспільства, за-
лучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших 
соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, 
сприяння формуванню громадянського суспільства створюється 
суспільне телебачення і радіомовлення України.

2. суспільне телебачення і радіомовлення України утворюється  
у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспіль-
на телерадіокомпанія України» (далі — НстУ), 100 відсотків акцій 
якого належить державі.

НстУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, 
Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпа-
нії «Культура», обласних державних телерадіокомпаній, Державної 
телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій «Київ-
ська державна регіональна телерадіокомпанія», «севастопольська  
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ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ДОстУП ДО ПУблічНОЇ іНфОРмАціЇ

№ 2939–VI від13 січня 2011 року
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

Із змінами, внесеними Законами № 4652–VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, 
№ 21, ст. 208; № 4711–VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст. 89;  
№ 224–VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст. 132; № 1700–VII від 
14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст. 2056; № 319–VIII від 09.04.2015, ВВР, 
2015, № 25, ст.192

цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права 
кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний 
інтерес.

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття  1. Публічна інформація

1. Публічна інформація — це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодав-
ством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повнова-
жень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановле-
них законом.

Стаття  2. Мета і сфера дії Закону

1. метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритос-
ті суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації 
права кожного на доступ до публічної інформації.

2. цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання 
інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними 
своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які 
регулюються спеціальним законом.


