ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Криму»
(далі – проект акта)
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта
Україна проголосила відновлення своєї територіальної цілісності у
межах міжнародно-визнаного державного кордону одним з напрямків
державної політики. В умовах окупації Кримського півострова та тривалого
силового протистояння з агресором, великого значення набувають
інструменти «м’якої сили», до яких належить інформаційна політика.
Базована на принципах стратегічних комунікацій, описаних в Доктрині
інформаційної безпеки України, така політика сприяє досягненню мети
держави.
Стратегію інформаційної реінтеграції Криму спрямовано на
координацію роботи органів державної влади, предст авників
громадянського суспільства, донорських та спонсорських організацій у
впроважденні інформаційної політки щодо Кримського півострова за
принципом єдиного голосу, що є найбільш ефективним підходом до ведення
інформаційної політики.
Проект акта розроблено робочою групою на базі Міністерства
інформаційної політики України на виконання пункту
44 розділу V Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р.
2. Мета та шляхи її досягнення
Проект акта має на меті створення інформаційними інструментами
передумов для відновлення територіальної цілісності та суверенітету над
тимчасово окупованою територією АР Крим та міста Севастополь, сприяння
захисту прав і свобод громадян України.
Мета проекту акта буде досягнута шляхом затвердження Стратегії та
реалізації її положень на підставі плану заходів із реалізації Стратегії, а
також щорічних комунікаційних планів.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання суспільних відносин діють
Конституція України, Закон України «Про основні засади зовнішньої та
внутрішньої політики України», Закон України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України», Стратегія національної безпеки України, Доктрина інформаційної
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безпеки України, Національна стратегія сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки, постанова Верховної Ради України
«Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського
народу у складі Української Держави», постанова Верховної Ради України
«Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції
в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та
міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи», акти
Кабінету Міністрів України, акти міністерств та відомств, а також
міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок і в межах коштів
державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги,
донорських і спонсорських коштів, внесків заінтересованих міжнародних
організацій та інших джерел, не заборонених законом.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством
юстиції України, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерством закордонних справ
України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки
України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України,
Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Державною прикордонною службою України, Державним агентством
України з питань кіно, Державною фіскальною службою України,
Національним агентством України з питань державної служби, Службою
безпеки України, Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення, Херсонською обласною державною адміністрацією,
Українським інститутом національної пам’яті.
6. Регіональний аспект
Проект акта стосується питань інформаційної реінтеграції тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим.
61. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
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У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Із метою забезпечення громадського обговорення напрямів Стратегії
проведено консультації та обговорення з представниками громадських
організацій та експертами, які працюють у сфері захисту прав людини в
Криму, комунікаційній сфері, сфері розробки політики щодо Кримського
півострова, кримськими ЗМІ, надання допомоги мешканцям окупованої
території, вимушено переміщеними особами з Криму, представниками
кримськотатарського народу, представниками дипломатичних місій,
міжнародних організацій та іноземними журналістами, що працюють в
Україні, включаючи обговорення в м. Генічеську та м. Херсоні.
Як результат, Стратегія відображає зібрані точки зору понад
50 експертів, із якими проведено обговорення в процесі розробки Стратегії.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта не є регуляторним актом.
101. Вплив реалізації акту на ринок праці
Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація проекту акта дозволить систематизувати комунікацію Уряду
України щодо та покращити інформування трьох цільових аудиторій
Стратегії – кримської, української та закордонної – щодо політики України
по відношенню до Криму, а також сприятиме відновленню територіальної
цілісності та суверенітету над тимчасово окупованою територією АР Крим
та міста Севастополь, сприятиме захисту прав і свобод громадян України,
що мешкають на окупованій території.
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