
Таким чином, для створення міністерства потрібне рішення Кабінету 
Міністрів України. Призначення міністра можливе лише після рішення про 
створення відповідного міністерства.

Кабінет Міністрів має представити положення про міністерство, 
публічно обговорити його основні положення і лише після затвердження 
міністерства Верховна Рада може голосувати за призначення міністра.

Міністр МТП був призначений на посаду постановою Верховної Ради 
України від 02.12.2014 № 9-УШ «Про формування складу Кабінету 
Міністрів України», а відповідне міністерство було утворене постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2 «Питання діяльності 
Міністерства інформаційної політики України», цим же документом було 
затверджене Положення про МТП (далі -  Положення) [1].

Відповідно до Положення МТП є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного 
суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої 
інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування 
державних інформаційних ресурсів.

Ключовими завданнями перед Міністерством є: протидія інформаційній 
агресії з боку Росії; розробка стратегії інформаційної політики держави та 
концепції інформаційної безпеки України; координація органів влади в 
питаннях комунікації та поширення інформації. Ці завдання закріплено в 
Програмі дій Уряду, а також в Коаліційній угоді, яку підписали п'ять 
парламентських фракції Верховної Ради України.

Одним із основних завдань МТП є організація проведення досліджень 
впливу результатів діяльності засобів масової інформації на суспільну 
свідомість. Незрозумілим для представників медіа та громадськості є 
механізм реалізації такого завдання та подальші дії МТП щодо створення та 
функціонування ЗМТ.

Обурення журналістів щодо створення даного міністерства викликане 
побоюванням, що поява такого відомства може стати завуальованим 
запровадженням цензури, а як наслідок -  централізація ЗМТ, зосередження 
четвертої гілки влади на одній особистості, адже цензура в Україні прямо 
заборонена статтею 15 Конституції України.

За словами утворювачів даного органу, Міністерство в своїй діяльності 
буде базуватися виключно на принципах захисту свободи слова та думки, 
захисту прав громадян на вираження своєї позиції. Найближчим часом при 
Міністерстві буде створено Громадську раду, куди зможуть увійти 
представники громадських організацій, представники ЗМТ, медіа-експерти, і 
яка носитиме наглядові функції щодо діяльності відомства.
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