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Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо забезпечення доступу до
українського телебачення на територіях
компактного проживання представників
національних меншин у Закарпатті
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення щодо забезпечення доступу до
українського телебачення на територіях компактного проживання
представників національних меншин та вирішення на державному рівні
проблеми відсутності покриття цифровим ефірним сигналом прикордонних
районів області (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
з обласної ради з питань: освіти, науки, духовності та національних меншин;
культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, звертаємося щодо
забезпечення доступу до українського телебачення представників національних
меншин у Закарпатській області на територіях їх компактного проживання.
Представники місцевих територіальних громад занепокоєні, оскільки
глядачі залишаться взагалі без телебачення, та просять вжити всіх заходів,
необхідних для максимального покриття трансляцією телевізійних програм
українською мовою на території усієї Закарпатської області. Також за оцінками
експертів, бажає бути удосконаленим і цифрове мовлення стандарту DVB-T2.
Останнім часом ефірне мовлення редакцій національних меншин, які
функціонують у Закарпатській філії Національної суспільної телерадіокомпанії
України «UA: Закарпаття», на жаль, також різко зменшилося. Такий стан
неприпустимий з огляду на можливі непорозуміння із нашими сусідами,
членами Євросоюзу.
До того ж скорочення ефірного мовлення редакціями нацменшин прямо
суперечить українському законодавству, зокрема, Конституції України, яка
гарантує вільний розвиток і захист мов національних меншин, Закону «Про
засади державної повної політики», Рамковій конвенції про захист
національних меншин тощо.
Парламентською асамблеєю Ради Європи ухвалено і резолюцію про
забезпечення розвитку мов нацменшин, у якій згадується Європейська хартія
регіональних мов або мов меншин. Стаття 11 Хартії, яку Україна ратифікувала
ще у 2003 році, зобов’язує нашу країну забезпечити створення якнайменш
однієї радіостанції і одного телевізійного каналу, які здійснюватимуть
мовлення регіональними мовами або мовами меншин; вжити належних
заходів для того, щоб радіо- і телеорганізації транслювали програми
регіональними мовами або мовами меншин; заохочувати трансляцію
телевізійних програм регіональними мовами або мовами меншин на регулярній
основі; заохочувати створення та розповсюдження аудіо- і аудіовізуальних
творів регіональними мовами або мовами меншин тощо.
Та найбільше непокоїть жителів територій із компактним проживанням
нацменшин те, що тут абсолютно відсутнє українське телемовлення. На жаль,
тут вже довгий час, з моменту припинення аналогового мовлення, панує
іноземний інформаційний простір.
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Недоступність україномовного контенту для жителів Берегівського та
Ужгородського районів, або незначна кількість таких телеканалів становлять
небезпечні виклики суспільству та містять передумови для загрози зменшення
інформаційного простору. Це спричиняє інформаційний вакуум для отримання
якісної і своєчасної інформації, яка стосується різних сфер життя України.
Представники національних меншин є законослухняними громадянами
України, які прагнуть у повному обсязі володіти державною мовою, а для цього
необхідно забезпечити їм доступ до інформації українською мовою, що дасть
змогу нацменшинам удосконалювати володіння державною мовою.
Враховуючи наведене вище, звертаємося із проханням посприяти у
вирішенні зазначеної проблеми та не допустити звуження гарантованих
Конституцією України прав національних меншин у Закарпатті, у частині
забезпечення доступу їх спільноти до українського телебачення.

Звернення прийнято на пленарному засіданні пʼятої
сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради
VІІІ скликання
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