
ПОЛОЖЕННЯ 

 про Незалежну медійну раду  
 

1. Незалежна медійна рада (далі – МР) є постійним громадським 

моніторинговим та консультативним органом, який створюється з метою 

утвердження високих професійних стандартів журналістики та задля 

об’єктивного розгляду спірних питань та ситуацій, які виникають у 
інформаційному просторі України. МР засновується ГО «Інститут Медіа 

Права», ГО «Інститут Масової Інформації», ГО «Інтерньюз-Україна», ГО 

«Телекритика» та ГО «Фундація «Суспільність» (далі – засновники). 

 

2. У своїй діяльності МР керується Конституцією України, 

законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, практикою Європейського суду з прав 

людини та інших міжнародних судових та квазісудових органів, міжнародними 

стандартами з питань діяльності ЗМІ та журналістської етики провідних 

міжурядових та неурядових організацій. 

 
3. НМР здійснює свою діяльність на основі добровільності участі та 

рівноправності її членів, а також принципів публічності, відкритості та захисту 

прав людини в інформаційній сфері. 

 

4. Основними повноваженнями МР є:  

- надання незалежних експертних висновків за результатами розгляду 

скарг зацікавлених осіб щодо порушення засобами масової інформації у своїй 

діяльності законодавства України, міжнародного права, міжнародних 

стандартів з питань діяльності ЗМІ та журналістської етики провідних 

міжурядових та неурядових організацій; 

- здійснення розгляду питань за власною ініціативою щодо спірних 

ситуацій та порушень, вчинених засобами масової інформації;   
- надання рекомендацій органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, іншим зацікавленим особам за матеріалами розгляду МР скарг, 

в тому числі за їх зверненнями; 

- створення та публікація за наслідками розгляду МР скарг періодичних 

узагальнень щодо типових порушень та зловживань у медійній сфері; 

- проведення заходів, спрямованих на захист прав людини в 

інформаційній сфері, в тому числі презентацій, круглих столів, конференцій, 

опитувань громадської думки, лекцій, тренінгів тощо; 

- здійснення інших функцій експертно-аналітичного та методологічного 

характеру.  

 
5. МР складається з 15 членів. Члени МР обираються з осіб, що мають 

належний досвід роботи у медійній сфері, бездоганну репутацію, а також здатні 

виконувати свої повноваження незалежно та безсторонньо. Члени МР беруть 

участь у її роботі на громадських засадах. 

 

6. Члени МР обирають зі свого складу Голову та одного або двох 

Секретарів строком на два роки. На Голову та Секретарів (Секретаря) МР 

покладаються обов’язки з підготовки засідань МР. Повноваження Голови та 

Секретарів (Секретаря) МР обмежуються організаційно-координаційними 

функціями та веденням засідань МР. 

 

7. Формами роботи МР є засідання, що можуть проводитися у очному 

та електронному режимах. Засідання проводяться, як правило, один раз на 

місяць. 
 

8. Рішення МР приймаються простою більшістю від складу МР. 

Голосування може відбуватися шляхом висловлення власної позиції членом МР 

на засіданні, опитуванням по телефону або електронною поштою. Члени МР 

мають право письмово викласти свою окрему думку, яка є невід’ємною 

частиною прийнятого рішення. 

8-1. Якщо під час прийняття рішень виникають обставини, за яких 

члени МР відчувають наявність потенційного конфлікту інтересів і відповідно 

самоусуваються від розгляду певного питання, а також якщо таке самоусунення 

декількох членів суттєво зменшує кількість членів МР, які мають голосувати по 

цьому питанню, то дозволено приймати рішення за спеціальною процедурою - 
у такому випадку рішення приймаються простою більшістю від кількості членів 

МР, що беруть участь у розгляді питання та голосуванні, а не від кількості 

членів загального складу МР. 

9. Рішення МР приймаються від імені МР та підписуються Головою і 

Секретарем МР. Прийняті рішення МР публікуються на веб-сайтах засновників 

та на веб-сайті МР (у разі його створення). 

10. Для забезпечення всебічності й об’єктивності розгляду окремих 

питань МР може за власною ініціативою залучати до роботи у своїх засіданнях 

окремих спеціалістів у сфері масової інформації, права, політології, психології 

тощо. 

 

11. Скарги можуть надсилати будь-які зацікавлені особи у письмовій 
та/або електронній формі. Розгляд скарг здійснюється МР на безоплатній 

основі. 

 

12. Підставами для розгляду скарги або ухвалення МР рішень про 

початок розгляду питань за власною ініціативою (прийнятність) є наявність 

суспільної значимості порушеного питання.  

 

13. Члени МР докладають зусиль для доведення інформації про 

діяльність МР до громадськості. До остаточного прийняття рішення члени МР 

повинні утримуватися від публічних коментарів від імені МР, наголошуючи на 

персональному характері висловленої оцінки. 
 

14. Організаційно-методичне та фінансове забезпечення роботи МР 

здійснюється засновниками. 

 


