Комітет з питань культури і ду ховності
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ГОЛОВУЄ:

листопада

17

Голова Комітету – Княжицький Микола Леонідович

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з
питань культури і духовності – Подоляк І.І.,
Лесюк Я.В., Тарута С.О.;
ВІДСУТНІ:

Єленський В.Є., Матіос М.В., Новинський В.В.
працівники секретаріату Комітету:

Колесніченко-Братунь Н.Р., Івасенко І.М., Ревчук Н.В., Грабчак К.К.,
Курочка Н.М.;
ЗАПРОШЕНІ:
1. Нищук Євген Миколайович - Міністр культури України
2. Єпіфанов Олександр Володимирович - начальник управління охорони
культурної спадщини Міністерства культури України
3. Поспєлова Тетяна Володимирівна - заступник начальника управління
правового забезпечення - начальник відділу правової роботи
Міністерства культури України
4. Ільєнко Пилип Юрійович – Голова Державного агентства України з
питань кіно
5. Бебес Олена Миколаївна - головний юрист ТОВ «Star Media»
6. Буцан Євген – директор із правових питань Медіа-холдингу «Медіа
Група Україна»
7. Вороніна Ірина Іванівна – юрист ТОВ «Star Media»
8. Дербал Євгенія – юридичний радник «FILM.UA Group»
9. Мієнко В’ячеслав – заступник генерального директора з правових
питань «1+1 медіа»
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10.Сьомкін Сергій Вікторович – виконавчий директор Індустріального
телевізійного комітету
11. Крайняк Юрій – юрист, Юридична компанія «Jurimex»

П о р я д о к

д е н н и й :

1.Про проект порядку денного засідання Комітету.
2.Про проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей розповсюдження фільмів та іншої
аудіовізуальної продукції, створеної за участю держави-агресора,
внесений народними депутатами України М. Княжицьким,
С.Висоцьким, В. Сюмар, А.Тетеруком, Т. Кремінем, Ю. Березою
(реєстр. № 6623).
3.Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів (щодо обмеження проведення гастрольних заходів на
території держави-агресора та на території України, в тому числі й
на тимчасово окупованій території України), внесений народними
депутатами України А. Іллєнком, Ю. Левченком, М. Головоком,
О.Осуховським (реєстр. № 6660).
4.Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Закону України «Про охорону
культурної спадщини», внесений народним депутатом України
Р.Князевичем (реєстр.№ 6765).
5.Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» щодо державного нагляду (контролю) у
сфері охорони культурної спадщини, внесений народним
депутатом України І. Подоляк (реєстр. № 6769).
6.Про внесення змін до Плану роботи Комітету (виїзне
засідання до Шевченківського національного заповідника, м.Канів
Черкаська область).
7. Звернення представників творчої інтелігенції щодо
встановлення традиції про відзначення років видатних діячів
національної культури.
8.Про звернення народного депутата України П.М. Кишкаря.
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І. СЛУХАЛИ:

про проект Порядку денного засідання Комітету.

Д о п о в і д а є : Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з
питань культури і духовності
ВИСТУПИЛИ:
УХВАЛИЛИ:

Тарута С.О., Подоляк І.І.
врахувати пропозицію народних депутатів України –
членів Комітету та схвалити Порядок денний засідання
Комітету.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
ІI. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей розповсюдження фільмів та
іншої аудіовізуальної продукції, створеної за участю
держави-агресора, внесений народними депутатами
України М.Княжицьким, С.Висоцьким, В.Денисенком,
О.Опанасенком, В.Сюмар, А.Тетеруком, Т.Кремінем,
Ю.Березою (реєстр. № 6623).
Д о п о в і д а є : Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з
питань культури і духовності
ВИСТУПИЛИ:

Княжицький М.Л., Тарута С.О., Лесюк Я.В., Нищук Є.М.,
Буцан Євген, Вороніна І.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей
розповсюдження фільмів та іншої аудіовізуальної продукції, створеної за
участю держави-агресора (реєстр. № 6623) за основу, врахувавши
наступні поправки Комітету:
Перехідні положення доповнити новим пунктом такого змісту:
«Встановлені цим Законом правила поширюються на фільми,
телепередачі, їх частини, вироблені та/або вперше оприлюднені
(демонстровані), або які можуть бути вироблені та/або вперше
оприлюднені (демонстровані) починаючи з наступного дня, що слідує за
датою набрання чинності цим Законом.
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До фільмів, виробниками яких є фізичні та/або юридичні особи
держави-агресора, і які були вироблені та/або вперше оприлюднені
(демонстровані) після 1 січня 2014 року, але до набрання чинності цим
Законом, застосовується заборона трансляції, запроваджена Законом
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту
інформаційного телерадіопростору України» від 5 лютого 2015 року
159-VIII».
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 4 (Княжицький М.Л., Подоляк, Лесюк Я.В., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

ІIІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до деяких

законодавчих актів (щодо обмеження проведення
гастрольних заходів на території держави-агресора та
на території України, в тому числі й на тимчасово
окупованій території України), внесений народними
депутатами України А. Іллєнком, Ю. Левченком,
М.Головком, О.Осуховським (реєстр. № 6660).
Д о п о в і д а є : Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з
питань культури і духовності
ВИСТУПИЛИ:

Княжицький М.Л., Тарута С.О., Нищук Є.М.,
Іллєнко П.Ю., Єпіфанов О.В.

УХВАЛИЛИ: повернути зазначений законопроект суб’єктам законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 3 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 1 (Лесюк Я.В.).
ІV.СЛУХАЛИ:

про проект Закону про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Закону
України «Про охорону культурної спадщини», внесений
народним депутатом України Р. Князевичем (реєстр. №
6765).

5
Д о п о в і д а є : Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з
питань культури і духовності
В обговоренні брали участь:
Нищук Є.М., Подоляк І.І., Єпіфанов О.В.
УХВАЛИЛИ:

рекомендувати Верховній
зазначений законопроект.

Раді

України

підтримати

Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 4 (Княжицький М.Л., Лесюк Я.В., Подоляк І.І., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
V.СЛУХАЛИ:

про проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» щодо державного
нагляду (контролю) у сфері охорони культурної
спадщини, внесений народним депутатом України
І.Подоляк (реєстр. № 6769).

Д о п о в і д а є : Подоляк Ірина Ігорівна – Перший заступник голови
Комітету з питань культури і духовності
В обговоренні брали участь:
Княжицький М.Л., Тарута С.О.
УХВАЛИЛИ:

рекомендувати Верховній Раді України схвалити
зазначений законопроект за основу у першому читанні
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 4 (Княжицький М.Л., Лесюк Я.В., Подоляк І.І., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
VІ.СЛУХАЛИ:

про внесення змін до Плану роботи Комітету (виїзне
засідання
до
Шевченківського
національного
заповідника, м. Канів Черкаська область).

Д о п о в і д а є : Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з

питань культури і духовності
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В обговоренні брали участь:
Народні депутати України члени Комітету: Лесюк Я.В., Тарута С.О.,
Нищук Є.М.
УХВАЛИЛИ:

провести детальний аналіз проблеми, що виникла
навколо Шевченківського національного заповідника
(місто Канів, Черкаська область).
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 4 (Княжицький М.Л., Лесюк Я.В., Подоляк І.І., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
VІІ.СЛУХАЛИ:

про звернення представників творчої інтелігенції щодо
встановлення традиції про відзначення років видатних
постатей українського народу

Д о п о в і д а є : Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з
питань культури і духовності
В обговоренні брали участь:
Народні депутати України члени Комітету: Подоляк І.І., Лесюк Я.В.,
Тарута С.О.
УХВАЛИЛИ:

звернутись до Адміністрації Президента України з
проханням розглянути зазначені пропозиції та
сприяти проголошенню Указом Президента України
2018 року Роком Василя Стуса, Казимира Малевича,
Юрія Шевельова, Миколи Хвильового та Василя
Барки
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 4 (Княжицький М.Л., Лесюк Я.В., Подоляк І.І., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

VІІІ.СЛУХАЛИ:

про звернення народного депутата України
П.Кишкаря щодо ініціативи 178 народних депутатів
стосовно оголошення 2018 року Роком Державної
мови
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Д о п о в і д а є : Лесюк Ярослав Васильович – народний депутат
України
В обговоренні брали участь:
Народні депутати України члени Комітету: Подоляк І.І., Лесюк Я.В.,
Тарута С.О.; Нищук Є.М.
УХВАЛИЛИ: 1) Підтримати

ініціативу 178 народних депутатів
України стосовно оголошення 2018 року «Роком
Державної мови»

2) Звернутись до Президента України П. Порошенка з

проханням розглянути зазначену ініціативу та видати
відповідний Указ.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 4 (Княжицький М.Л., Лесюк Я.В., Подоляк І.І., Тарута С.О.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.

Голова Комітету

Секретар Комітету

М.КНЯЖИЦЬКИЙ

М. МАТІОС

