Таблиця опрацьовується

Стан розгляду законопроектів, проектів постанов Верховної Ради України, які знаходяться
на опрацюванні у Комітеті з питань культури і духовності (Комітет головний)

№
1
1.

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

2

3

№ 1067, від 27.11.2014,
ндУ. Ю. Мірошниченком

Проект Постанови про відзначення 1000-річчя
заснування міста Борисполя Київської області (у
2015 році)

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

09.02.2015р. - Лист Комітету з питань бюджету №
04-13/8-231

Стан розгляду
6
1) Включений в
прядок денний 25-VIII від
11.12.2014;

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату
7
Заступник керівника
секретаріату Комітету
В.Бабенко

2) 05.02.2015 -В
порядок денний не
включено.
Відхилений.

2.

1334 від 10.12.2014, н.д.
А. Дирів

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про засади державної мовної політики"
(в частині мови документів, що посвідчують особу
або відомості про неї)

Висновок ГНЕУ від 16.02.2016р. за № 16/3198/1334(36406): за результатами розгляду у
першому читанні законопроект доцільно відправити
на доопрацювання;

Комітет не розглядав

21.02.2017 року
повернуто на
доопрацювання
ініціатору внесення

Головний консультант
Галюк Т. М.

Висновок Комітету з питань бюджету від
06.02.2015р. за № 04-13/8-150: проект закону не
матиме впливу на показники бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської інтеграції
від 13.07.2016р. за № 04-17/10-922(171093): проект
не належить до пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до законодавства ЄС;
Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції від 26.12.2014р. за № 04-19/17-4748: у
проекті акта не виявлено корупціогенних факторів –

1

№

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

1

2

3

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

03.02.2016
повернуто на
доопрацювання
ініціатору внесення

Головний консультант
Галюк Т. М.

20.03.2018 Включено до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

проект акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.

3.

2022 від 04.02.2015, н.д.
Д. Тимчук

Проект Постанови про невідкладні заходи щодо
забезпечення інформаційної безпеки України та
підтримки національного культурного продукту

Висновок ГНЕУ відсутній: проект постанови не
містить норм права, тобто положень нормативного
х-ру;
Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції від 06.03.2015р. за № 04-19/16-875: проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.

4.

№ 1153, 21.02.2014р..,
н.д.У. Ю.Мірошниченко

Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України (щодо запровадження інституту
священнослужителів (капеланів) у військових,
правоохоронних органах

04.10.2016 – ГНЕУ – за результатами розгляду
доцільно відхилити (16/3-1102/4511 (233640).
13.06.2016 – Комітет з питань бюджету (04-13/81465 (145060) – не матиме впливу на показники
бюджету. (04-19/17-1883) - не виявлено
корупціогенних факторів.

Висновок Комітету
від 22 квітня 2015
року за № 04-22/03157(100452),
(протокол № 11 від 8
квітня 2015 року):
повернути проект
суб’єкту права
законодавчої
ініціативи на
доопрацювання
Протокол № 46
від 5 жовтня 2016
року

Очікує розгляду
ВРУ

25.05.2016 – Міністерство культури України
(739/18/10-16) – може взяти за основу та потребує
подальшого доопрацювання.
21.06.2016 – Комітет з питань запобігання і протидії
корупції
23.06.2016 – Міністерство юстиції України (лист
№21847/1098-0-1-16/7.1)
14.07.2016 – лист Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (№1-1535/16-174) законопроект доцільно відхилити.

5.

№ 1244, 04.12.2014, ндУ
Ю. бубликом, М. Головок,
О. Осуховський, А.
Іллєнко, О. Марченко, Ю.

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про свободу совісті та релігійні
організації» щодо назв організацій, керівні центри
яких знаходять за межами України

08.02.2016 – ГНЕУ – відправити на доопрацювання
суб’єкту законодавчої ініціативи (№ 16/3-155/1244
(28758);
26.12.2014 – висновок Комітету з питань запобігання

Не розглядався

20.03.2018 Включено до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

2

№
1

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

2

3

Левченко, С. Рудик

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

і протидії корупції (№ 04-19/17-4960);
06.03.2015 – Міністерство культури України (№
312/18/10-15)
–
потребує
додаткового
доопрацювання;

На опрацюванні
Комітету

29.01.2015 – Міністерство юстиції Україю0ни (22100-1-14/7.1) – зауважень немає;
06.02.2015 – висновок Комітету з питань бюджету
(04-13/8-151) прийняття не вплине на дохідну та
видаткову частини Державного бюджету України;
14.07.2016 - Висновок Комітету з питань
європейської інтеграції № 04-17/10-999 (172532).

6.

№ 1372, 10.12.2014р., ндУ
А. Яценко

Проект Закону про особливості святкування Рош
Ха-Шана в місті Умань Черкаської області

24.03.2015 – Висновок ГНЕУ (16/3-441/1372) –
доцільно відхилити

Протокол № 12 від
22.04.2015р. (№12)

03.02.2016 - В
порядок денний не
включено

Головний консультант
Івасенко І.М.

Не розглядався

Опрацьовується в
Комітеті

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

06.03.2015 – Міністерство культури України (№
312/18/10-15)
–
потребує
додаткового
доопрацювання;
29.01.2015 – Міністерство юстиції Україю0ни (22100-1-14/7.1) – зауважень немає;
06.02.2015 – висновок Комітету з питань бюджету
(04-13/8-151) прийняття не вплине на дохідну та
видаткову частини Державного бюджету України;
06.05.2015 – висновок Комітету з питань запобігання
і протидії корупції суперечить певним положенням
Конституції України

7.

№ 3084, від 21.01.2016,
н.д.У. Є.Мураєв

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо врегулювання
пошукової діяльності)

Висновок ГНЕУ: повернути суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання (Лист №
16/3-227/3804(42381) від 22.02.2016).
Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект
має вплив на показники державного бюджету, тобто
може призвести до збільшення його видаткової
частини (Лист № 04-13/8-654 (69019) від

3

№

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

1

2

3

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

20.03.2018 Включено до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

23.03.2016).
Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції: не виявлено корупціогенних факторів (Лист
№ 04-19/17-253 (77013) від 28.03.2016).
Висновок Комітету з питань європейської інтеграції:
законопроект не потребує експертного висновку
Комітету (Лист № 04-17/10-295 (48869) від
01.03.2016).
Комітет з питань національної безпеки і оборони:
законопроект повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання (Лист №
04-24/18-270 (77968) від 31.03.2016).
Комітет з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства: законопроект
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання (Лист № 04-12/8-407 (118000) від
19.05.2017).
Український інститут національної пам’яті:
законопроект не вирішує завдання, визначені
суб’єктом законодавчої ініціативи у пояснювальній
записці (Лист № 01/1035 від 19.04.2016).

8.

№ 4128, 23.02.2016,
ндУ В. Єленський, С
Войцеховська, П. Кишкар,
С. Тарута, А. Лозовий, А.
Герасимов, І. Подоляк

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про свободу совісті та релігійні
організації» (щодо зміни релігійними громадами
підлеглості)

08.06.2016 – висновок Комітету (04-22/03-295) –
прийняти за основу у запропонованій та погодженій
на засіданні Комітету редакції
16.03.2016р. – висновок ГНЕУ (16/3-322/4128/61516)
– законопроект доцільно відхилити;

Протокол № 30 від
16.03.2016р. (№30);
Протокол № 37 від
01.06.2016р. (№37)

01.04.2016р. – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (04-19/17-911) –
законопроект містить техніко-юридичні недоліки,
потребує узгодження термінології окремих статей;
12.04.2016 – висновок Комітету з питань бюджету

4

№

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

1

2

3

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

Включено
до
Порядку денного
№2351-VIII
від
20.03.2018

Головний консультант
Івасенко І.М.

(04-13/8-964) – не має впливу на показники бюджету

9.

№ 4511від 22.04.2016,
ндУ О. Петренко, О.
Бригинець, А. Левус, С.
Висоцький, О. Медуниця,

Проект Закону про особливий статус релігійних
організацій, керівні центри яких знаходяться в
державі, яка визнана Верховною Радою України
державою-агресором

Висновок ГНЕУ – за результатами розгляду
доцільно відхилити (лист 16/3-1102/4511 (233640)
від 04.10.2016);

Протокол № 46
від 5 жовтня 2016
року

Висновок Комітету з питань бюджету – не матиме
впливу на показники бюджетів (№ 04-13/8-1465
(145060) від 13.06.2016р.);

Очікую
ВРУ

розгляду

Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції – доцільно повернути суб’єкту законодавчої
ініціативи (лист №04-19/17-1883 від 21.06.2016р.);
Висновок Міністерства культури України - потребує
доопрацювання
(лист
739/18/10-16
від
25.05.2016р.);
Зауваження від Уповноваженого з прав людини з
пропозицією про відхилення (лист № 1-1535/16-174
від 14.07.2018)
Зауваження Міністерства юстиції України (лист
21847/1089-0-1-16/7.1 від 23.06.2016р)

10. № 5309, 26.10.2016, ндУ І.
Бриченко, О. Бригинець,,
І. Крулько, Я.Маркевич,
С.Висоцький, І. Лапін

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про свободу совісті та релігійні
організації" щодо назви релігійних організацій
(об'єднань), які входять до структури (є частиною)
релігійної організації (об'єднання), керівний центр
(управління) якої знаходиться за межами України
в державі, яка законом визнана такою, що
здійснила військову агресію проти України та/або
тимчасово окупувала частину території України

14.07.2107 – висновок Комітету ( 04-22/03306/166968 - рекомендувати прийняти за основу.
06.06.2017 – висновок ГНЕУ (16/3-443/5309(131366)
– доцільно відхилити;
13.12.2016 – Комітет з питань бюджету (04-13/82998 – не впливає на видаткову частину бюджету;
14.12.2016 – Комітет з питань запобігання і протидії
корупції (04-19/17-4033) – відповідає вимогам
антикорупційного законодавства;

Протокол № 59 від
12.07.2017р.

20.03.2018
Включено
до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

05.09.2017
–
Вручено подання
Комітету
про
розгляд

10.05.2017 – Комітет з питань європейської
інтеграції (04-17/10-490/106755) – не потребує
висновку Комітету з питань європейської інтеграції;
14.11.2016 – висновок Міністерства культури
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№

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

1

2

3

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

України
(1825/18/10-16)
–
необхідність
доопрацювання
з
урахуванням
пропозицій
Мінкультури

11.

№ 5422, ндУ І. Мосійчук,
О. Кулініч

Проект Постанови про відзначення 400-річчя з
дня
заснування
Спасо-Преображенського
Мгарського монастиря

19.12.2016 – висновок Комітету з питань запобігання
і протидії корупції (04-19/16-4307) – відповідає
вимогам антикорупційного законодавства

Не розглядався

20.03.2018
Включено
до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

12.

№ 5513, 08.12.2016,
Кабінет Міністрів України

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вивезення та
ввезення рухомих культурних цінностей

30.01.2017 – висновок ГНЕУ – доцільно повернути
на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи;

Протокол №
55 від 12.04.2017р.
(№55)

20.03.2018
Включено
до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

14.04.2017
–
Комітет
(04-22/03-161/91227
рекомендує прийняти за основу
17.03.2017 – висновок Комітету з питань бюджету –
має вплив на показники бюджету (збільшує);
13.03.2017 – висновок Комітету з питань запобігання
і протидії корупції (04-19/16-4600) – не виявлено
корупціогенних факторів;

16.05.2017
–
Вручено подання
Комітету
про
розгляд

09.02.2017 – Комітет з питань правової політики та
правосуддя – не суперечить положенням Основного
Закону України;
24.02.2017 - Комітет з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи (04-15/08-180) –
врахувати за основу, врахувавши зауваження
Комітету;07.04.2017 – Комітет з питань економічної
політики (04-16/20-195) – направити законопроект
на доопрацювання
18.05.2017 – Комітет з питань національної безпеки
і оборони (04-24/18-401) – повернути зазначений
законопроект суб’єкту законодавчої ініціативи на
доопрацювання;

6

№

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

1

2

3

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

20.03.2018
Включено
до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

05.05.2017 – Комітет з питань європейської
інтеграції (№ 04-17/10-395) – не потребує
експертного висновку;

13.

№ 6153, 1.03.2017р.,
ндУ Сугоняко О., О
Медуниця, М Боднар, М.
Величкович, А. Левус, І.
лапін та інш.

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради
України до Президента України Порошенка П.О.
щодо присвоєння Святійшому Патріарху
Київському і всієї Руси-України Філарету звання
Герой України

14.04.2017р. – висновок Комітету – прийняти проект
Постанови за основу та в цілому.
18.04.2017 – Висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції ( 04-19/16-683) –
відповідає вимогам антикорупційного законодавства

Протокол №
55 від 12.04.2017р.
(№55)

20.11.2017 – висновок Комітету з питань правової
політики та правосуддя (№04-29/21-2572 ) – не
суперечить положенням Конституції України

14. № 6200, 16.03.2017р., ндУ
В. Новинський

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про свободу совісті та релігійні
організації» (щодо права власності та права
користування релігійних організацій на майно)

Висновку ГНЕУ нема.

16.05.2017
–
Вручено подання
Комітету
про
розгляд
Не розглядався

20.03.2018 Включено до
Порядку денного №2351-VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

Протокол
63 від 14 листопада
2017 року

Включено до
порядку денного
2351-VIII від
20.03.2018

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

31.03.2017 – висновок Міністерства культури
України (531/11/10-17) – законопроект потребує
подальшого доопрацювання;
03.04.2017 – Міністерство юстиції України
(№12495/521-0-1-17/8) – потребує доопрацювання;
25.07.2017 – висновок Комітету з питань
європейської інтеграції (04-17/10-1156) – не
потребує висновку Комітету з питань європейської
інтеграції
26.06.2017 – висновок Комітету з питань бюджету (
04-13/8-1354) - не має впливу на показники бюджету
28.03.2017 – Міністерство фінансів України ( 0703003-2/8193) – виконання закону не вплинуть на
показними Державного бюджету України

15.

№ 6660, від 29.06.2017,
н.д.У. А.Іллєнко,
Ю.Левченко, М.Головко,
О.Осуховський

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо обмеження
проведення гастрольних заходів на території
держави-агресора та на території України, в тому
числі й на тимчасово окупованій території

Висновок ГНЕУ: повернути суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання (Лист №
16/3-659/6660 (211799) від 19.09.2017).
Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект
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№

Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

2

Законопроекти, проекти постанов
3
України)

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

має опосередкований вплив на показники бюджету
(Лист № 04-13/8-1828 (204540) від 11.09.2017).

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

Очікує розгляду
Верховною Радою
України

Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції: не виявлено корупціогенних факторів (Лист
№ 04-19/17-2044 від 19.09.2017).
Висновок Комітету з питань європейської інтеграції:
законопроект не потребує експертного висновку
Комітету (Лист № 04-17/10-1610 (271018) від
27.11.2017).

16.

№ 6707, від 13.07.2017,
н.д.У. О.Бригинець

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про Український культурний фонд"
(щодо уточнення деяких положень)

Висновок ГНЕУ: повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання (Лист №
16/3-401/6707 (125078) від 12.06.2018).

Не розглядався

Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект
не матиме впливу на показники бюджету (Лист №
04-13/8-1831 (204555) від 11.09.2017).

Включено до
Порядку денного
2351-VIII від
20.03.2018

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

Опрацьовується в
Комітеті

Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції: не виявлено корупціогенних факторів (Лист
№ 04-19/17-2154 від 17.04.2018).
Висновок Комітету з питань європейської інтеграції:
законопроект не потребує експертного висновку
Комітету (Лист № 04-17/10-1582 (270950) від
27.11.2017).

17.

№ 8021, 08.02.2018,
ндУ І. Подоляк,
М. Княжицький,
В. Сюмар,
І. Геращенко,
О. Сотник, А. Шкрум, М.
Іонова

Проект Закону про переміщення через державний
кордон України культурних цінностей

05.04.2018 – висновок Комітету з питань бюджету
(04-13/8-617 (72961) – законопроект матиме вплив
на показники бюджету (призведе до збільшення
доходів Держбюджету);
16.03.2018 – Міністерство юстиції України (
№10019/225-1-18/7.2.3) – потребує суттєвого
доопрацювання та не відповідає вимогам
нормопроектувальної техніки;

Не розглядався

19.06.2018 –
рішення щодо
включення до
проекту прядку
денного не
прийнято

Головний консультант
Івасенко І.М.

Опрацьовується в
Комітеті

12.03.2018 Міністерство культури України ( №
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Реєстр. №, дата
реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

Законопроекти, проекти постанов

1

2

3

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
5

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку
працівники
секретаріату

6

7

438/11/10-18) – потребує суттєвого доопрацювання;
03.03.2018 – Міністерство юстиції України (
8379/225-1-18/7.3.5) – потребує суттєвого
доопрацювання;
01.03.2018 - Міністерство фінансів України ( 3402001-2/5885) – не пливає на дохідну частину .

18.

№ 8085, від 01.03.2018,
н.д.У. О.Медуниця,
І.Лапін, Ю.Тимошенко,
С.Рудик, М.Бондар,
Г.Гопко, І.Артюшенко,
М.Головко, В.Амельченко,
І.Крулько, П.Кишкар

Проект Закону про особливості провадження
гастрольно-концертної діяльності особами, які
беруть участь у видовищних заходах на території
держави-агресора та на тимчасово окупованій
території України

Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект
матиме вплив на показники бюджету, збільшуючи
надходження та витрати державного бюджету;
потребує узгодження його положень з вимогами
Бюджетного кодексу України (Лист № 04-13/8-912
(108636) від 22.05.2018).

Не розглядався

Опрацьовується в
Комітеті

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції: не виявлено корупціогенних факторів (Лист
№ 04-19/17-469 від 22.05.2018).
Висновок Комітету з питань європейської інтеграції:
законопроект не потребує експертного висновку
Комітету (Лист № 04-17/10-579 (112689) від
29.05.2018).

19.

№ 8202, від 26.03.2018,
н.д.У. М.Княжицький,
Д.Білоцерковець,
І.Луценко

Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України з питань удосконалення системи
охорони культурної спадщини

Висновок ГНЕУ: повернути на доопрацювання (Лист
№ 16/3-360/8202 (109552) від 23.05.2018).
Висновок Комітету з питань бюджету: законопроект
матиме вплив на показники бюджету; він потребує
узгодження з бюджетним законодавством (Лист №
04-13/8-1114 (121702) від 08.06.2018).

Протокол №
73 від 23 травня
2018 року

Готується на друге
читання

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

Протокол №
73 від 23 травня
2018 року

Проект не
прийнято

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
корупції: не виявлено корупціогенних факторів (Лист
№ 04-19/17-733 від 22.05.2018).

20. № 8202-1 від 13.04.2018,
внесений н.д.У Вілкул
О.Ю., Колєсніков Д.В.,
Павлов К.Ю., Гальченко

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення
системи охорони культурної спадщини

Висновок ГНЕУ: повернути на доопрацювання (Лист
№ 16/3-360/8202-1 (109564) від 23.05.2018).
Висновок Комітету з питань запобігання і протидії
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Законопроекти, проекти постанов

2

3

1
А.В.

Висновки
4

Протокол
засідання
Комітету з питань
культури і
духовності
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Стан розгляду
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працівники
секретаріату

6

7

корупції: не виявлено корупціогенних факторів (Лист
№ 04-19/17-890 від 22.05.2018.
Комітет з питань європейської інтеграції – не
потребує експертного висновку № 04-17/10-733
(124835) від 12 червня 2018 року

21. №8284 від 18.04.2018,

внесений ндУ А.
Парубієм, І Геращенко,
Ю. Тимошенком, А.
Герасимов, М. Бурбаком
та інш.

Проект Постанови про підтримку звернення
Президента України до Вселенського Патріарха
Варфоломія про надання Томосу про
автокефалію Православної Церкви в Україні

Включено до
Порядку денного
2407-VIII від
19.04.2018

Головний консультант
Івасенко І.М.

Постанова
прийнята 19 квітня
2018 року № 2410VIII
Не розглядався

Опрацьовується в
Комітеті

Головний консультант
Івасенко І.М.

Проект Постанови про звернення Верховної Ради
України до Кабінету Міністрів України щодо
створення Державної служби України з питань
охорони культурної спадщини - центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони культурної спадщини

Протокол № 74
від 7 червня 2018
року

Розгляд
перенесено на
одне з наступних
засідань Комітету

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

Проект
Постанови
про
Рекомендації
парламентських слухань на тему: "Стан,
проблеми та перспективи охорони культурної
спадщини в Україні"

Протокол №
73 від 23 травня
2018 року

Очікує розгляду
Верховною Радою
України

Заступник керівника
секретаріату Комітету
Бабенко В.О.

22. № 8288, 19.04.2018, ндУ

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради
України до Його Всесвятості Варфоломія,
Архієпископа Царгороду - Нового Риму і
Вселенського Патріарха

23.

№ 8386, від 18.05.2018,
н.д.У. О.Білозір,
О.Ледовських,
Ю.Мірошниченко,
О.Сотник, С.Шахов,
І.Крулько, В.Карпунцов,
С.Тарута

24.

№ 8426, від 04.06.2018,
н.д.У. М.Княжицький

В. Новинський, О. Вілкул,
Ю. Бойко, М. Папієв, Н.
Шуфрич

Протокол № 72
від 18 квітня 2018
року

Комітет з питань запобігання і протидії корупції –
відповідає вимогам антикорупційного законодавства
(лист 04-19/16-969 (107861) від 22.05.2018р.
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