Суспільне мовлення

Незалежна медійна рада

Меморандум про співпрацю
Суспільне мовлення в Україні створено через 27 років після проголошення
незалежності, коли цей процес пройшли країни так званого Варшавського блоку і коли
частина території України вже два роки була під окупацією Росії.
Саме тому місію Суспільного мовлення сформульовано як «захист свободи в Україні»,
а його завдання — «надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про
Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри,
розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості
та українського народу».
Водночас Суспільне мовлення є постійним подразником для політикуму та власників
комерційних мовників, адже задає інші стандарти журналістики, не є толерантним до
джинси й висвітлює те, що є справді важливим, а не те, що штучно хочуть нав’язати
суспільству часто задля відвернення уваги від важливіших із точки зору суспільного
інтересу тем. Саме тому щороку суспільне зазнає тиску у формі постійного
недофінансування та кампаній чорного піару з будь-якого приводу.
У цих непростих умовах Суспільне мовлення потребує не критиканства, а якісної
критики, порад і настанов, експертної підтримки для того, щоби тримати високу планку
якісної журналістики, якісно пропрацьовувати помилки та звертати увагу на теми, що
потребують суспільної уваги в конкретний період часу.
З цією метою Суспільне мовлення та Незалежна медійна рада ухвалюють цей
меморандум та домовляються про таке:
1. Незалежна медійна рада бере зобов’язання надавати оцінку, поради й зауваження
щодо програм, що виходять на каналах Суспільного мовлення та його цифровій
платформі, з урахуванням умов прийнятності справ, які встановлено
Положенням про Незалежну медійну раду;
2. Суспільне мовлення звертається до Незалежної медійної ради у випадках, якщо
існує ймовірність того, що програмний продукт є незбалансованим, упередженим
чи таким, що може містити елементи дискримінації, або якщо виникають
обґрунтовані сумніви щодо відповідності продукту вимогам українського
законодавства чи визнаним міжнародним стандартам у сфері свободи вираження
поглядів та прав людини загалом. Суспільне мовлення, діючи в межах,
визначених відповідним законодавством, регуляторними актами та внутрішніми
документами, намагатиметься вживати належних заходів реагування відповідно

до висновків або рішень Незалежної медійної ради, постановлених у відповідь на
запити Суспільного мовлення;
3. Незалежна медійна рада зобов’язується в будь-який прийнятний для сторін
спосіб вказувати на вади програмної політики Суспільного, а також надавати
рекомендації щодо її покращення;
4. Суспільне мовлення, діючи в межах, визначених відповідним законодавством,
регуляторними актами та внутрішніми документами, намагатиметься
враховувати рекомендації та висновки Незалежної медійної ради щодо особливо
чутливих тем;
5. Незалежна медійна рада вживатиме всіх можливих заходів для захисту
незалежності Суспільного мовлення від політичного, фінансового та інших форм
тиску;
6. Сторони можуть проводити взаємні консультації та/або заходи щодо програмної
політики Суспільного мовлення, пріоритетів діяльності, освіти журналістів задля
забезпечення місії суспільного мовлення.
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