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Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
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Шановний Олександре Влаиславовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному 3 червня 2020 року
в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону України про внесення змін
до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі,
внесений народними депутатами України Бардіною М.О., Жмеренецьким О.С.,
Кравчук Є.М., Яковлєвою Н.І. та іншими, р.№3427.
Мета законопроекту - протидія дискримінації за ознакою статі у сфері
реклами та захист прав споживачів реклами, шляхом уточнення положень
діючого Закону України “Про рекламу” та посилення відповідальності за
порушення його вимог.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про
рекламу”, зокрема, дати визначення понять “дискримінаційна реклама” та
“дискримінаційна реклама за ознакою статі”, а також посилити відповідальність
за порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів реклами.
Зазначений законопроект є актуальним, зважаючи на те. що протидія
дискримінації є одним із міжнародних зобов’язань України. Зокрема за
Конвенцією ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок, Угодою про
асоціацію України з Європейським Союзом, Стратегією гендерної рівності Ради
Європи на 2018-2023 роки, Глобальними цілями сталого розвитку ООН та
іншими документами.

На жаль, для українського ринку реклами залишаються притаманними
дискримінаційні оголошення. Ухвалення законопроекту змусить підприємства
більш вимогливо та ретельно ставитися до реклами.
Обговоривши законопроект, Комітет ухвалив рішення звернутися до
головного Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за
ознакою статі, внесений народними депутатами України Бардіною М.О.,
Жмеренецьким О.С., Кравчук Є.М., Яковлєвою Н.І. та іншими, р.№3427, за
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.
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