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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ.

Комітет з медіа та рекламного права є постійно 
діючим колегіальним дорадчим органом, 
утвореним при Національній асоціації адвокатів 
України відповідно до розпорядження Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України від 14 квітня 2020 року № 49.

Метою діяльності Комітету є: об’єднання зусиль 
адвокатської спільноти для активної участі в 
процесах законотворення, втілення у сучасну 
судову практику європейських стандартів у сфері 
свободи слова, обміну досвідом та напрацювання 
кращих практик взаємодії з журналістами та ЗМІ, 
а також розвитку рекламного права.

Основними завданнями Комітету з медіа та 
рекламного права є:

визначення і наукове обґрунтування 
пріоритетних напрямів розвитку 
законодавства України у сфері медіа та 
реклами;

проведення освітньої роботи серед громадян 
(у вигляді круглих столів, конференцій тощо) 
щодо способів та практики самостійного 
захисту своїх прав у сфері медіа та реклами;

підвищення професійності та фахової 
обізнаності адвокатів, що спеціалізуються 
на медіа та рекламному праві;

здійснення іншої діяльності спрямованої на 
розвиток адвокатури України.

розроблення освітніх матеріалів з медіа та 
рекламного права (посібники, наукові статті 
тощо);

вивчення й аналіз існуючого законодавства 
іноземних держав, практики його 
застосування та внесення пропозицій на 
обговорення Ради адвокатів України щодо 
вдосконалення українського законодавства 
з урахуванням світового досвіду;

аналіз законопроектів, напрацювання 
пропозицій щодо внесення відповідних змін 
до них;

участь у дослідницьких проектах у сфері медіа 
та реклами для подальшого вдосконалення 
законодавства України та правозастосовної 
практики;

проведення тематичних заходів, спрямованих 
на обговорення існуючих практичних 
проблем в галузі медіа та рекламного 
права, напрацювання рекомендації щодо 
їх розв’язання, а також на підвищення 
кваліфікації адвокатів, таких як форуми, 
круглі столи, конференції тощо;



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

3. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, 
ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ 
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

У 2020 році Комітетом проведено загалом 
1 засідання - 09 липня.

На засіданні розглянули  та проаналізували 
проект Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» щодо надання відповідей на запити 
№ 3660 від 15 червня 2020 року. За наслідками 
обговорення членами Комітету підготовлено 
відповідні зауваження та пропозиції, які передано 
у профільний комітет Верховної Ради України.

Серія онлайн тренінгів “Кримінально-
правовий захист професійної діяльності 
журналістів”

Дата проведення: 15-17 квітня, 12-13, 20-21, 
28-29 травня та 03-04 червня 2020 року
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

Голова Комітету Людмила Опришко взяла 
участь як викладач та розробник матеріалів для 
відповідного навчання. Проведення тренінгів 
організовано Національною школою суддів 
України у співпраці із проектом “Європейський 
Союз та Рада Європи працюють разом 
для підтримки свободи медіа в Україні”.
Цей захід суддівської освіти вперше відбувався в 
режимі реального часу через платформу Zoom.

Протягом тренінгу розглядали навчальні модулі, 
щодо стандартів у сфері свободи слова, огляду 
практики ЄСПЛ та резолюцій і рекомендацій 
Парламентської Асамблеї Ради Європи і 
Комітету Міністрів Ради Європи стосовно захисту 
журналістики, безпеки журналістів та інших медіа 
акторів, дискримінації та сексизму у судових 
провадженнях, в тому числі щодо журналістів.



3. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

Тренінг відбувався на основі навчальної 
методології, закріпленої у Національних 
стандартах суддівської освіти Національної 
школи суддів України та передбачав 
демонстрацію тренерами он-лайн PowerPoint 
презентацій, проведення інтерактивних 
опитувань, модерованої роботи у віртуальних 
групах для вирішення практичних завдань, 
пленарних обговорень і виконання слухачами 
“домашніх” завдань.

Відео-зустріч на тему: «Актуальні питання 
посилення захисту прав стягувачів»

Дата проведення: 21 квітня 2020 року
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

Комітетом захисту прав людини НААУ разом 
із Комітетом законотворчих ініціатив з питань 
адвокатської діяльності НААУ та за ініціативи 
народного депутата України Олександра 
Качури було проведено захід.

Участь у цьому заході взяли приватні виконавці, 
зокрема, приватний виконавець виконавчого 
округу м. Києва Андрій Авторгов, представники  
Асоціації приватних виконавців України 
Олександр Сивокозов, Юрій Лисенко та Дмитро 
Колісник, Голова Комітету з медіа та рекламного 
права Людмила Опришко, президент ГО 
«Реєстраційна палата України», керівник Офісу 
Міжфракційного депутатського об’єднання 
«Антирейдерська коаліція» Віталій Черепаха, а 
також адвокати із різних куточків України.

Голова Комітету захисту прав людини НААУ Ганна 
Колесник та Голова Комітету законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ  
Олексій Ющенко запропонували присутнім 
долучитися до активного обговорення того, чи 
можливе поєднання адвокатської діяльності із 
виконавчою для однієї особи одночасно.

Зі свого боку народний депутат Олександр 
Качура закликав розглянути положення проєкту

Круглий стіл на тему «Цифрові права: сучасні 
виклики та можливі відповіді»

Дата проведення: 29 квітня 2020 року
Місце проведення: онлайн-платформа Zoom

На заході обговорювали важливі питання 
реалізації та захисту цифрових прав в Україні. 
Активну участь у проведенні круглого столу

Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо створення 
передумов для посилення захисту прав 
стягувачів)» (реєстр. №2531) та обговорити його 
позитивні й негативні аспекти, а також потребу 
його доопрацювання.

Усі присутні активно брали участь у дискусії 
та висловлювали своє бачення щодо 
запропонованої тематики, спираючись 
на власний досвід та судову практику. За 
результатами обговорення учасниками було 
ухвалено рішення підготувати заперечення 
до законопроєкту реєстр. №2531, оскільки 
більшість учасників дійшли висновку про 
неможливість поєднання в одній особі адвоката 
та приватного виконавця. Також модератори 
заходу запропонували продовжити роботу 
над проблемними питаннями виконавчого 
провадження через підготовку змін до чинного 
законодавства в цій сфері із залученням до 
роботи народного депутата О. Качури.



узяли Голова Комітету з медіа та рекламного 
права Людмила Опришко, голова Комітету 
захисту прав людини Анна Колесник, а 
також адвокати: Олександр Бурмагін, Тетяна 
Олексіюк, Марина Кіптіла, Ольга Демидова, 
Олена Пацурковська, Ольга Вдовенко, Анатолій 
Попов, Валентина Софяк.

Під час заходу учасники проаналізували 
проблеми, пов’язані з побудовою співпраці 
органів влади та громадянського суспільства 
у питаннях боротьби з дезінформацією, 
реалізацією основних прав і свобод людини в 
онлайн середовищі, особливо під час пандемії 
коронавірусної хвороби, доступу до суду в 
режимі реального часу, можливості використання 
цифрових технологій для реалізації виборчих 
прав, необхідності балансування права на 
охорону здоров’я та права на приватність при 
запровадженні тих чи тих протиепідемічних 
заходів. Також учасники заходу розглянули 
поточний стан справ щодо протидії поширенню 
шкідливої інформації під час пандемії, зокрема 
відповідну судову практику у справах щодо 
поширення недостовірної інформації у формі 
чуток, а також законодавчі ініціативи в галузі 
цифрових прав та проблеми блокування веб-
сайтів судами.

Посилання на онлайн-запис цього заходу: 
https://cutt.ly/clE1euq

3. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

Лекція для адвокатів Ради адвокатів 
Хмельницької області

Дата проведення: 5 вересня 2020 року
Місце проведення: м. Хмельницький, майдан 
Незалежності, 2, (4-й поверх)

Виборчі проекти Ради Європи в Україні та ГО 
«Платформа прав людини» протягом вересня 
проводять серію вебінарів – «Головне про 
місцеві вибори 2020»

Дата проведення: 7-23 вересня 2020 року

Участь у проведенні вебінарів брали член 
Комітету Олександр Бурмагін та Голова Комітету 
Людмила Опришко.

Відеозаписи вебінарів:

Голова Комітету Людмила Опришко та член 
Комітету Олександр Бурмагін прочитали лекції 

на запрошення Ради адвокатів Хмельницької 
області (підвищення кваліфікації).

Перший вебінар «Анатомія виборчого 
процесу або чого чекати напередодні 
місцевих виборів?» (7 вересня);

Другий вебінар «Хто відповідає за проведення 
виборів?» (9 вересня);

Третій вебінар «Кого обиратимемо на 
місцевих виборах 2020 року?» (11 вересня);

Четвертий вебінар «Яка доля голосів 
на місцевих виборах 2020? Або Як ми 
обиратимемо на місцевих виборах 2020?» 
(14 вересня);

П’ятий вебінар “Медіа під час місцевих 
виборів 2020: висвітлення vs маніпуляції?” 
(16 вересня);

Шостий вебінар “Хто і як може агітувати під 
час місцевих виборів 2020?” (18 вересня);

Сьомий вебінар “Звідки гроші на місцеві 
вибори 2020 та як про них звітувати? (21 
вересня);

Восьмий вебінар “Як захистити свої права 
під час місцевих виборів 2020?” (23 вересня).

https://cutt.ly/clE1euq
https://www.youtube.com/watch?v=y0OtnSWd86E
https://www.youtube.com/watch?v=y0OtnSWd86E
https://www.youtube.com/watch?v=y0OtnSWd86E
https://www.youtube.com/watch?v=Bi_CcZ4iTF0
https://www.youtube.com/watch?v=Bi_CcZ4iTF0
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pUdCh58RCngnW9omypUwMW987vP3VJ_uUD7gY8tG-1LSSU9gKYy1Kz9A&v=bw4a4mTlXyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pUdCh58RCngnW9omypUwMW987vP3VJ_uUD7gY8tG-1LSSU9gKYy1Kz9A&v=bw4a4mTlXyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LH-KQEEgNqw
https://www.youtube.com/watch?v=LH-KQEEgNqw
https://www.youtube.com/watch?v=LH-KQEEgNqw
https://www.youtube.com/watch?v=LH-KQEEgNqw
https://www.youtube.com/watch?v=tYx2qP0mdBw
https://www.youtube.com/watch?v=tYx2qP0mdBw
https://www.youtube.com/watch?v=tYx2qP0mdBw
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR03420bWAfz_KF6bLao-S2VBHOxZOQpHJamnm8eTSr0D7L8mjx9pFlMrqA&v=qNZynRNPdr4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR03420bWAfz_KF6bLao-S2VBHOxZOQpHJamnm8eTSr0D7L8mjx9pFlMrqA&v=qNZynRNPdr4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gz48feZxdFQXjq0SxYxoiOxPLn5RF8eGr6QQLgtMhIovNeLE0S9USGCk&v=hh4xJ3Gc42w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gz48feZxdFQXjq0SxYxoiOxPLn5RF8eGr6QQLgtMhIovNeLE0S9USGCk&v=hh4xJ3Gc42w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gz48feZxdFQXjq0SxYxoiOxPLn5RF8eGr6QQLgtMhIovNeLE0S9USGCk&v=hh4xJ3Gc42w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0mFSLuEcpgk1Gx3Dkrbsdz-UbSAdXlbLQDpH3hvxGg8IsGe6rdZiejf-w&v=MPelX0dT4wU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0mFSLuEcpgk1Gx3Dkrbsdz-UbSAdXlbLQDpH3hvxGg8IsGe6rdZiejf-w&v=MPelX0dT4wU&feature=youtu.be


3. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

Вебінар «Захист свободи вираження 
поглядів онлайн»

Дата проведення: 26 листопада 2020 року

Пресконференція з нагоди набула чинності 
Конвенції Ради Європи про доступ до 
офіційних документів (Конвенція Тромсе)

Дата проведення: грудень 2020 року

Публічна дискусія: Право на інформацію та 
право на приватність: пошук балансу

Дата проведення: 18 грудня 2020 року

Член Комітету Тетяна Олексіюк взяла участь у 
заході Українського Католицького Університеті.

Членом Комітету, адвокатом Мариною Кіптілою 
було проведено вебінар для адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
Під час вебінару висвітлено практику ЄСПЛ 
щодо захисту права на свободу вираження 
поглядів, поширення та використання інформації 
при застосуванні Інтернет-технологій, а також 
національну судову практику із зазначеного 
питання. Захід організовано за ініціативи 
Американської Асоціації Юристів Ініціатива 
з верховенства права (ABA ROLI) спільно з 
Координаційним центром з надання правової 
допомоги.

Окрім того, у межах проекту було проведено 
тренінги для суддів з Конвенції. Загалом, було 
проведено 4 заходи, у яких взяли участь близько 
150 суддів першої та апеляційної інстанції 
адміністративних судів.

Деталі за посиланням.

Член Комітету Тетяна Олексіюк долучилася 
до пресконференції Центру демократії та 
верховенства права у співпраці з Міністерством 

культури та інформаційної політики та Проєктом 
“Європейський Союз та Рада Європи працюють 
разом для підтримки свободи медіа в Україні”.

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/the-council-of-europe-convention-on-access-to-official-documents-entered-into-force-on-1-december?fbclid=IwAR2qqxxU9n3TWpAp453ojsCn02f3XfE3gLMXeBr-WTpDSHdkkxRS5P4U3A0
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/eu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-of-media-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/eu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-of-media-in-ukraine
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/eu-and-council-of-europe-working-together-to-support-freedom-of-media-in-ukraine


4. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, 
КОМЕНТАРІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО), 
ОПУБЛІКОВАНІ НА САЙТІ НААУ.

Член Комітету Тетяна Олексіюк підготувала 
статтю на тему: “Використання адвокатського 
запиту та інформаційного запиту у щоденній 
діяльності адвоката”, яка була опублікована на 
сайті Вищої школи адвокатури НААУ.

Розпочалася виборча кампанія, яка додасть 
політичному життю в Україні яскравих барв і 
неочікуваних скандалів. Усе це відбувається на 
тлі намагань влади обмежити свободу слова. 
Тож «ЗіБ» поспілкувався з Головою Комітету з 
медіа та рекламного права НААУ Людмилою 
Опришко, аби дізнатися, які ризики чатують 
на кандидатів, яка роль адвокатури в захисті 
репутації громадян і свободи слова.

Стаття за посиланням: https://cutt.ly/bkimvit

https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-advokatskogo-zapytu-ta-informatsijnogo-zapytu-u-shhodennij-diyalnosti-advokata/
https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-advokatskogo-zapytu-ta-informatsijnogo-zapytu-u-shhodennij-diyalnosti-advokata/
https://www.hsa.org.ua/blog/vykorystannya-advokatskogo-zapytu-ta-informatsijnogo-zapytu-u-shhodennij-diyalnosti-advokata/
https://cutt.ly/bkimvit


5. КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ, ПРОВЕДЕНИХ 
У ВША НААУ.

23 червня 2020 року проведено вебінар на тему: 
”Доступ до публічної інформації для адвокатів”, 
лектор - Тетяна Олексіюк.

На заході розглядали наступні питання:

6 липня 2020 року проведено вебінар на тему: 
”Право на свободу вираження. Міжнародні 
стандарти”, лектор - Людмила Опришко.

Під час вебінару лектор розповіла про:

Відмінності запиту на доступ до публічної 
інформації, адвокатського запиту та 
звернення громадян;

Що таке право на свободу вираження, його 
елементи, підстави для обмеження;

Чи включає право на свободу слова право 
на поширення чуток?;

Факти та оціночні судження, чи легко їх 
розмежувати на практиці.

Використання стандартів права на свободу 
вираження у справах про адміністративні 
правопорушення;

Хто такі журналісти в сучасному 
цифровому світі? Роль журналістів та ЗМІ в 
демократичному суспільстві;

Право на ознайомлення з інформацією в 
приміщенні органу влади;

Види інформації з обмеженим доступом.

Вимоги до оформлення;

Запит і звернення;



6. УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ НААУ У 
РОБОЧИХ ГРУПАХ/ПАРЛАМЕНТСЬКИХ 
СЛУХАННЯХ ТОЩО.

У серпні – грудні 2020 року З жовтня по грудень 2020 року

Голова Комітету Людмила Опришко приймала 
участь у діяльності робочої групи з підготовки 
до проведення парламентських слухань на тему: 
«Свобода слова чи свобода брехні: факти чи 
фейки», які було призначено на 9 грудня 2020 
року. Однак, через пандемію коронавірусу 
проведення парламентських слухань відкладено.

Голова Комітету Людмила Опришко та члени 
Комітету Олександр Бурмагін, Тетяна Олексіюк 
взяли участь у проведенні низки засідань робочої 
групи з питань доступу до публічної інформації, 
створеної при Комітеті з питань гуманітарної та 
інформаційної політики.

7. РОБОТА ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ У СФЕРІ 
ЗАКОНОТВОРЧОСТІ.

Комітет здійснив правовий аналіз проекту 
Закону про внесення змін до Закону України 
“Про доступ до публічної інформації” щодо 
надання відповідей на запити, реєстр. № 3660 
від 15 червня 2020 року.

НААУ пропонує повернути законопроект 
№ 3660 на доопрацювання, оскільки його 
положення обмежують право на доступ до 
публічної інформації, а пропозиція щодо 
розширення підстав відповідальності за 
порушення законодавства про доступ до 
публічної інформації є необґрунтованою. 
Відповідні зауваження та пропозиції були 
направлені НААУ до Комітету Верховної Ради з 
питань гуманітарної та інформаційної політики.

З повним текстом зауважень та пропозицій 
можна ознайомитись за посиланням.

https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/%D0%97%D0%B0%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 3660.pdf


8. РОБОТА КОМІТЕТУ У СПІВПРАЦІ З ГРОМАД-
СЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ІНСТИТУЦІЯМИ, 
НАВЧАЛЬНИМИ УСТАНОВАМИ ТОЩО.

Член Комітету Тетяна Олексіюк долучилася до 
розробки серіалу для розпорядників з доступу 
до публічної інформації. Дана діяльність була 
здійснена у межах курсу Міністерства цифрової 
трансформації України створеного за підтримки 
Уповноваженого ВРУ з прав людини, НАДС 
та проекту «Права людини для України», 
який впроваджується ПРООН в Україні та 
фінансується Міністерством закордонних справ 
Данії.

Перегляд серіалу за посиланням.

9. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
СПРЯМОВАНОЇ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ 
АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ.

Відповіді членів Комітету на запитання адвокатів 
у межах рубрики Вищої школи адвокатури 
НААА #ВідповідіЛекторівВША

Відповідає Тетяна Олексіюк:

Якщо був направлений запит, а розпорядник 
інформації самостійно ідентифікував запи-
тувача як адвоката? Як захистити порушене 
право на інформацію? (24.06.2020)

Як діяти, якщо розпорядник порушує 
обов’язок надати можливість ознайомитися з 
інформацією у його приміщенні? (16.07.2020)

https://osvita.diia.gov.ua/courses/access-to-public-information?fbclid=IwAR3Fc2ImqqedwuulkMlgPNSXkY1YJjERHrSSO0nnR4WzuqGzDEjByOnsSVw
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3267049803374758
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3267049803374758
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3267049803374758
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3267049803374758
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3327163800696691
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3327163800696691
https://www.facebook.com/hsa.org.ua/posts/3327163800696691

