
Решение Правления ОО НСКУ

16 августа 2014

Правление ОО НСКУ рассмотрело предложенные материалы для дебатов с
Национальным Советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания и считает
поставленные в них проблемы важными, актуальными и требующими четкого и
оперативного решения. 

 Тщательно проанализировав как материалы в целом, так и их отдельные пункты, со
своей стороны, полагаем целесообразным и необходимым внесение ряда уточнений и
дополнений, которые, на наш взгляд, позволят существенно повысить уровень
обсуждения и качество принимаемых по его итогам решений. 

 Заявляя принципиальное и обязательное требование о полноправном участии своих
представителей в указанных дебатах, Правление ОО НСКУ предлагает сформулировать
общую позицию НСКУ в таком виде: 

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕБАТІВ З НАЦІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І РАДІОМОВЛЕННЯ

 Двадцять років існування незалежної держави Україна в гуманітарній політиці і,
зокрема, в галузі екранних мистецтв, на жаль, не принесла очікуваних надій на розвиток
української кінематографії.
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 Не зважаючи на прийнятий Закон України «Про кінематографію (від 13.01.1998р.) та
його доповнення, стан виробництва, а головне поширення та демонстрація українських
фільмів залишається у надзвичайно поганому і загрозливому стані.

 На превеликий жаль, державні та приватні телеканали далеко не завжди виконують
Закон України «Про кінематографію», а саме його статтю № 22 - про «Використання
національного екранного часу», в якій записано, що
 «Для сприяння виробництву національних фільмів, а також доступу глядачів до
перегляду творів національної кінематографічної спадщини встановлюється квоти
демонстрування національних фільмів, яка становить не менше ЗО відсотків
національного екранного часу...».

 Регуляторним державним органом, на який покладено відповідальність за використання
національного телевізійного екранного часу згідно Кодексу України про адміністративні
правопорушення за виконання вище зазначеної статті є Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення.

 Проте цей орган впродовж довгого часу не тільки не виконує покладені на нього
обов'язки, а навпаки своїми підзаконними актами знівелював вимоги виконання цієї
важливої статті Закону України "Про кінематографію".

 Ми вважаємо, що Спілка кінематографістів України повинна тісно співпрацювати з
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

 Пропонуємо провести ділову відкриту зустріч НСКУ та Нацради з питань телебачення і
радіомовлення, на якій необхідно одержати відповіді на наступні запитання:

 1.Як виконується Закон України "Про кінематографію"?, а саме:
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 1.1. Використання національного екранного часу (ст.22) - з обов`язковою повною
статистичною інфограмою, принаймні, за 2013-2014 рр.

 1.2. Порядок розповсюдження і демонстрації фільмів (ст.14).

 2. Яким чином відбувається контроль за виконанням телеканалами України вимог?:

 2.1. Рішення Конституційного суду України від 20.12.2007р. - про адаптацію фільмів
іноземного виробництва українською мовою.

 2.2. Статей 14, 22 Закону України «Про кінематографію».

 3. Чи залишаються на сьогоднішній день чинними керівні документи, що прийняті
Національною Радою?, а саме:

 3.1. Рішення № 139 від 24.05.2001р. - «Про статус фільмів іноземною виробництва
адаптованих українською мовою».

 3.2. «Меморандум», підписаний 14.07.2006 р. телекомпаніями і Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення про віднесення фільмів, знятих на
території колишнього СРСР до національного продукту.
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 4. Яким чином Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна
юридично і практично вплинути на телеканали України щодо умов виконання Постанови
Кабінету Міністрів України № 72 від 18.01.2003 р. - про сплату винагороди авторам
фільмів, що розповсюджуються телеканалами України.

 Також повністю відсутня модель співпраці державних і приватних каналів із
кіновиробниками та кінопродюсерами у галузі спільного виробництва фільмів, що
набуває особливої актуальності в нинішніх умовах загостренної боротьби за
національний інформаційний простір. Складаються умови, коли з одного боку телевізійні
канали змушені закуповувати телевізійний контент за залишковою ціною чи
організовувати власне виробництво, а з іншого боку українські кіновиробники, отримавши
підтримку від Державного агенства з питань кінематографії, відчайдушно шукають
копродюсера.

 Можлива схема співробітництва між телевізійними каналами і державними й приватними
кіностудіями дозволить:

 1. Закумулювати кошти та об’єднати зусилля державних та приватних кіностудій,
Державного агенства з питань кінематографії та телеканалів задля спільного
виробництва художніх, науково-популярних, документальних та дитячих фільмів та
серіалів – шляхом відновлення кіновиробництва на грунті додаткових уточнень та
положень у чинному Законодавстві (державне податкове та постпродакшн-ове сприяння
спонсорам, приватним продюсерам фільмів, що створюються за попередньо
рекомендованими і/або погодженими із Держкіно сценаріями, тощо).

 2. Телеканалам постійно та беззаперечно отримувати у своє розпорядження у повному
обсязі весь кіно- та телепродукт, який самостійно виготовити не можуть через
обмеженість власних ресурсів.

 3. Нарешті телеканали почнуть користатися із творчого потенціалу українських
кіномитців, що відповідатиме Законові Україн “Про телебачення та радіомовлення” від
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21.12.93 де, зокрема зазначається: “Держава проводить політику протекціонізму щодо
розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва.”

 4. Українське кіно отримає можливість додаткової промоції, анонсування українського
кіно через телеекрани.

 5. Врешті, за умов обмеженого доступу населення України до кіноекранів, телекран
може стати чи не наймассовішим майданчиком спілкування українського кіно зі своїм
глядачем.

 Така модель співпраці є загальноприйнятою, більше того, єдино можливою для медійних
сфер практично усіх європейських країн. Саме це дозволяє кіногалузям багатьох
європейських країн залишатися життє- та конкурентноздатними, а у медіа забезпечити
присутність національного контенту належного рівня.

 Однак, в Україні можлива така копродукція ніяким чином не стимулюована і не
регульованана законодавчому рівні і на сьогодні може здійснюватись лише на особистий
страх і ризик власників телеканалів з одного боку й кінопродюсерів з іншого. Не дивно,
що вони віддають перевагу більш відпрацьованим і зрозумілим для них схемам.

 Повноваженням Національної ради з питань телебачення та радіомовлення є "участь у
розробці і реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення” а також “розробка і
затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору".

 Державний комітет телебачення та радіомовлення України “готує пропозиції щодо
вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення,
інформаційній та видавничій сферах” а також “вживає спільно з іншими органами
державної влади заходів із підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм.”
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 Отже, у коло повноважень і можливостей цих організацій входить розробка
законодавчої бази та побудова моделі такої співпраці, для чого пропонуємо на
вищеозначеній спільній зустрічі створити робочу групу із представників Національної
спілки кінематографістів України, Національної ради з питань телебачення та
радіомовлення, Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Державної
служби з питань кінематографії України створити спільну робочу групу, котра,
залучаючи представників вітчизняних телеканалів, кінопродюсерів та митців змогла б
виробити таку модель співпраці українського телебачення і кіно, створити для цього
необхідні умови, а також забезпечити її на законодавчому рівні. При цьому, квота НСКУ у
даній групі рівна за чисельністю квоті Держкіно, а власно спілкове формування цієї
квоти базується на рівному (однаковому) представництві кооптованих членів НСКУ з
Київа, Одеси та сумарної решти осередків. 

 Відповідно, попередній абзац повинен юридично бути доповнений таким текстом:
«Державний комітет телебачення та радіомовлення України паритетно та колегіально з
Держкіно та НСКУ готує перспективні та оперативні плани і програми кінопоказів на
телеканалах».

 Під час дебатів щодо налагодження співпраці Нацради України з питань телебачення та
радіомовлення в напрямку захисту авторських прав аудіовізуальних авторів
пропонується також розглянути підготовлені пропозиції щодо внесення змін до деяких
законів, які б могли покращити ситуацію з захистом авторських прав, а саме:

 1. Гармонізація тлумачення понять, які застосовуються як Законом про телебачення, так
і Законом про авторське право і суміжні права;

 2. Негайне включення Закону «Про авторське право і суміжні права» до переліку
законів, обов’язкових для дотримання телекомпаніями, та за дотриманням якого має
слідкувати Національна Рада спільно з комісією, що створюється на базі згаданої вище
робочої групи;
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 3. Додання до обов’язків телекомпаній надавати дані про використання об’єктів
авторського права, як це передбачено Законом про авторське право і суміжні права;

 4. Включити наявність договору з власниками авторських прав на фільми, або з
уповноваженими ними представниками, на виплату авторської винагороди на користь
авторів - до переліку обов’язкових для отримання ліцензії;

 5. Додати до обов’язків Національної Ради призупинення дії ліцензії в тому випадку,
коли користувач не укладає такої угоди, або не сплачує винагороду, передбачену
законодавством.

 Прийнято на засіданні Правління НСКУ 14.08.2014 р.

Источник: nsku.od.ua
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