«Реєстрація друкованих засобів масової інформації»
Статтею 11 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні» передбачено, що друкований засіб масової інформації може видаватися після
його державної реєстрації. Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби
масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери
розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.
Заяви про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації залежно
від сфери розповсюдження подаються засновником (співзасновниками) до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації:
1) загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної
сфери розповсюдження – Міністерством юстиції України;
2) місцевої сфери розповсюдження – головними територіальними управліннями
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі.
У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру підготовка та оформлення рішень по державній реєстрації
друкованого засобу масової інформації, можуть проводитися визначеними за наказом
Міністерства юстиції України головними територіальними управліннями юстиції в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі поза сферою
розповсюдження друкованих засобів масової інформації.
Забороняється державна реєстрація друкованого засобу масової інформації,
назва якого містить символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів.
Державній реєстрації не підлягають:
1) законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що
видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;
2) інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами,
організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою використання
їх у своїй діяльності;
3) видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена
для публічного розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах
рукопису.
Засновник (співзасновники) зберігає(ють) право розпочати випуск друкованого
ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У
разі пропуску цього строку без поважних причин реєструючий орган визнає свідоцтво
про державну реєстрацію таким, що втратило чинність, та вносить відомості про це до
Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Про прийняте рішення реєструючий
орган повідомляє засновника (співзасновників) видання.

