Таблиця опрацьовується (станом на 10 жовтня 2018 року)
Стан розгляду законопроектів, проектів постанов Верховної Ради України, які знаходяться на опрацюванні у Комітеті
з питань культури і духовності (Комітет головний)
№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1
1.

2
№ 1067, від
27.11.2014, ндУ.
Ю. Мірошниченком

3
Проект Постанови про відзначення
1000-річчя
заснування
міста
Борисполя Київської області (у 2015
році)

4
09.02.2015р. - Лист Комітету з питань
бюджету № 04-13/8-231

2.

№ 1153 від
02.12.2014,

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

Висновок ГНЕУ від 8 липня 2016 року №
16/3-890/1153 (167640) – повернути суб’єкту
законодавчої ініціативи на доопрацювання;
Лист Комітету з питань запобігання корупції
від 26 грудня № 04-19/17-4615 – не виявлено
корупціогенних факторів;
Лист Комітету з питань бюджету № 04-13/8386 від 13 лютого 2015 року – має вплив на
показники бюджету – збільшуючи витрати;
Лист Комітету з питань європейської
інтеграції № 04-17/10-914 (171045) – не
потребує експертного висновку Комітету;
Висновок Міністерства оборони № 220/11225
від 16.12.2014 – низка зауважень;
Висновок
Національного
інституту
стратегічних досліджень від 17 квітня 2015
року № 293/430 – пропозиції не вносити на
розгляд ВРУ;
Висновок Міністерства культури України №
312/18/10-15 від 6.03.2015р. – не потребує
прийняття зазначеного законопроекту;
Висновок Міністерства юстиції України від
29.01.2015 № 2210-0-1-14/7.1;
Лист Інституту держави і права НАН України
від 12.01.2015 № 126/8 – потребує суттєвого
доопрацювання;

ндУ Ю. Мірошниченко

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

5

Протокол № 42 від 13 липня 2016 року

Стан розгляду

6
1) Включений в прядок денний 25-VIII від 11.12.2014;
2) 05.02.2015 -В порядок денний
не включено.
Відхилений.
Створена робоча група з метою
доопрацювання зазначеного
законопроекту (текст Рішення )

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

7
Заступник
керівника
секретаріату
Комітету
В.Бабенко

Головний
консультант
Івасенко І.М.

1

№

1
3.

4.

5.

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

2
№ 1317
від 09.12.2014,
н.д. М.Княжицький,
В.Денисенко

3
Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо захисту
інформаційного телерадіопростору
України

4
Висновок ГНЕУ: потребує доопрацювання
(лист № 16/3-1068/1317 (230430) від
18.12.2014).

1334 від
10.12.2014,
н.д. А. Дирів

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

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

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

Висновок ГНЕУ від 16.02.2016р. за № 16/3198/1334(36406): за результатами розгляду у
першому читанні законопроект доцільно
відправити на доопрацювання;
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 № 04-17/10922(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 № 0419/17-4748: у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.
08.02.2016 – ГНЕУ – відправити на
доопрацювання
суб’єкту
законодавчої
ініціативи (№ 16/3-155/1244 (28758);
26.12.2014 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (№ 04-19/174960);
06.03.2015 – Міністерство культури України
(№ 312/18/10-15) – потребує додаткового

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Протокол № 2 від 24 грудня 2014 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України прийняти
законопроект за основу і в цілому як
Закон з пропозиціями народних депутатів
України, членів Комітету з питань
культури і духовності.

13.01.2015 - прийнято в першому
читанні

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Протокол № 4 від 2 лютого 2015 року
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України прийняти
законопроект у другому читанні та в
цілому.
Комітет не розглядав

Закон прийнято 05.02.2015
№159-VIII

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

21.02.2017 року повернуто на
доопрацювання ініціатору
внесення

Головний
консультант
Галюк Т. М.

Не розглядався

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII
На опрацюванні Комітету

Головний
консультант
Івасенко І.М.

2

№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

6.

№ 1354 від
10.12.2014,
н.д. М.Княжицький,
С.Тарута

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
удосконалення фінансової підтримки
вітчизняної кінематографії

4
доопрацювання;
29.01.2015 – Міністерство юстиції Україю0ни
(2210-0-1-14/7.1) – 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).
Висновок ГНЕУ: потребує доопрацювання
(лист № 16/3-73/1354 (13608) від
26.12.2014).

7.

№ 1354-1
від 26.12.2014,
н.д. В.Денисенко

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
посилення державного контролю за
лотерейною сферою та спрямування
відрахувань від державних лотерей
на фінансування медицини, культури
і спорту

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в
першому читанні законопроект доцільно
повернути суб‘єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій (лист
№ 16/3-1068/1317 (14865) від 18.12.2014).

8.

№ 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
06.03.2015 – Міністерство культури України
(№ 312/18/10-15) – потребує додаткового
доопрацювання;
29.01.2015 – Міністерство юстиції Україю0ни
(2210-0-1-14/7.1) – 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;

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Протоколи №№ 4, 5
від 2 та 4 лютого
2015 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти за
основу законопроект (реєстр. № 1354-1)
та при підготовці його до другого читання
врахувати положення законопроекту
(реєстр. № 1354).
Протоколи №№ 4, 5
від 2 та 4 лютого
2015 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти за
основу законопроект (реєстр. № 1354-1)
та при підготовці його до другого читання
врахувати положення законопроекту
(реєстр. № 1354).
Протокол № 12 від 22.04.2015р. (№12)

03.02.2016 - в порядок денний не
включено
Головний
консультант
Ревчук Н.В.

03.02.2016 - в порядок денний не
включено

03.02.2016 - В порядок денний не
включено

Головний
консультант
Івасенко І.М.

3

№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

9.

10.

11.

№ 1449
від 12.12.2014,
н.д. Р.Заставний

Проект Постанови про відзначення
475-річчя міста Тернополя (у 2015
році)

4
06.05.2015 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції суперечить
певним положенням Конституції України
Висновок ГНЕУ від 17.02.2016р. за № 16/3209/1387(37346): за результатами розгляду у
першому читанні законопроект доцільно
відхилити;
Висновок Комітету з питань бюджету від
25.03.2015р. за № 04-13/8-873: проект закону
має вплив на показники бюджету (призведе
до зменшення надходжень державного
бюджету і потребуватиме додаткових
видатків державного та місцевих бюджетів);
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 14.07.2016р. за № 04-17/101016(172999): 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 № 0419/17-4862: у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.01.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

№ 1501
від 17.12.2015,
н.д. А.Яценко

Проект Постанови про відзначення
400-річчя утворення м. Умань
Черкаської області (у 2016 році)

Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 9.01.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

Проект Закону «Про внесення змін до
пункту 5 частини першої статті 1 Закону
України

09.02.2015р. – Міністерства фінансів України
№31-11130-03-3/3945: законопроект
підтримується.

1387 від
10.12.2014,
н. д. А. Яценко

12. № 1707 від

13.01.2015,
Н.д.У.

Проект Закону про забезпечення
державної підтримки заходів з
розвитку та популяризації української
мови та україномовної друкованої
продукції

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Комітет не розглядав

01.11.2016 знято з розгляду

Протокол № 18 від 2 липня 2015 року.
За результатами попереднього розгляду
Комітет пропонував не включати проект
Постанови до проекту Порядку денного
третьої сесії.
Не розглядався

15.09.2015 - в порядок денний не
включено

Протокол № 29 від 17 лютого 2016 року

02.02.2016 - проголосовано як
поправку
Пропозицію враховано у Додатку
до Постанови Верховної Ради
України «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2016
році» (971-VIII від 02.02.2016)
1) Включено до Порядку денного
– Постанова ВР № 1707-VIII від
01.11.2016 р.

Галюк
Т. М.

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Головний
консультан
т Грабчак

4

№

1

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

2
Д. Шпенов

Висновки

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

3

4

5

«Про благодійну діяльність та благодійні
організації»

12.02.2015 р. – Міністерства юстиції України
№181-01-15/72: висловлюються зауваження.
25.03.2015р. – Комітету з питань бюджету №04138/8-872 (74774): висловлюються зауваження.
15.09.2015р. – Комітету з питань запобігання і
протидії корупції №04-19/17-420 (232554):
законопроект не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.
24.09.2015р. – ГНЕУ №16/3-1389/1707 (235681):
висловлюються зауваження до поданого
законопроекту.
12.09.2016 р. Комітету з питань європейської
інтеграції № 04-17/10-1277 (213878):
законопроект не потребує експертного висновку
Комітету з питань європейської інтеграції.
30.01.2015 – Міністерства оборони України №
220/960: висловлюються зауваження
10.02.2015 – Міністерства фінансів України № 3110010-19-2/4083: законопроект потребує
доопрацювання з виключенням окремих
положень
12.02.2015 – Міністерства юстиції України № 18001-15/7-2: висловлюються застереження
06.05.2015 – Комітету з питань бюджету №0413/8-1262 (111273): має опосередкований вплив
на показники бюджету
27.05.2015 – ГНЕУ № – №16/3-828/1806 (132189):
законопроект доцільно направити на
доопрацювання з урахуванням висловлених
зауважень і пропозицій.
09.09.2015 – Організації «Український форум
благодійників» №106 від 09.09.2015: відхилити.
15.09.2015р. – Комітету з питань запобігання і
протидії корупції №04-19/17-442 (232549): у
проекті акта не виявлено корупціогенних факторів
– проект акта відповідає вимогам
антикорупційного законодавства; у проекті варто
враховувати положення Господарського кодексу
України.

Законопроекти, проекти постанов

13. №1806 від

Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про благодійну
діяльність та благодійні організації"
(щодо розширення кола осіб благодійників антитерористичної
операції)

14. 2022 від
04.02.2015,
н.д. Д. Тимчук

Проект Постанови про невідкладні
заходи
щодо
забезпечення
інформаційної безпеки України та

21.01.2015,
Н.д.У.
К. Матейченко

Висновок ГНЕУ відсутній: проект постанови
не містить норм права, тобто положень
нормативного х-ру;

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

6

7

2) Знято з розгляду –21.02.2017
р.

К.К.

Комітет не розглядав

03.02.2016 – Проект відкликано

Головний
консультант
Грабчак К.К.

Висновок Комітету від 22 квітня 2015 року
за № 04-22/03-157(100452), (протокол №
11 від 8 квітня 2015 року): повернути

03.02.2016 повернуто на
доопрацювання ініціатору
внесення

Головний
консультант
Галюк Т. М.
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№

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

1

2

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

3
підтримки національного культурного
продукту

4
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 06.03.2015р. за № 0419/16-875: проект акта відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.

15. №2058 від

Проект Закону про увічнення
пам'яті про Революцію Гідності
2013-2014 років

11.02.2015 – лист Федерації професійних спілок
України №11/01-15/167: надаються пропозиції та
зауваження.
13.02.2015 – ГНЕУ №16/3-230/2058 (32770):
висловлюються зауваження до поданого
законопроекту.
06.03.2015 – Комітету з питань запобігання і
протидії корупції №04-19/17-973 (55056): у проекті
акта не виявлено корупціогенних факторів –
проект акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства;
16.04.2015 – Комітету з питань бюджету №0413/8-1262 (111273): проект Закону має вплив на
показники бюджету (призведе до збільшення
видатків державного та місцевих бюджетів).
22.12.2016 – Комітету з питань європейської
інтеграції № 04-17/10-1645 (313437):
законопроект не потребує експертного висновку
Комітету з питань європейської інтеграції.

Протокол № 7 від 11 лютого 2015 року

02.03.2015 – Вручено подання
Комітету про розгляд

16.

№ 2076а
від 15.06.2015,
н.д. М.Бурбак

Проект Постанови про відзначення
75-річчя з дня народження Івана
Миколайчука (15 червня 2016 року)

Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 15.07.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

Включено до порядку денного №974-VIII від 03.02.2016

№ 2180а
від 30.06.2015,
н.д. Н.Шуфрич
№ 2227
від 24.02.2015,
н.д. М.Княжицький

Проект Постанови про відзначення
185-річчя
з
дня
народження
О.П.Блаватської
Проект Постанови про проведення
парламентських слухань на тему:
"Стратегія культурно-інформаційного
розвитку держави: міжрегіональний
діалог" (22 квітня 2015 року)
Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про кінематографію"
щодо визначення країни-виробника

Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 7.10.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

Протокол № 42 від 13 липня 2016 року.
За результатами попереднього розгляду
Комітет пропонував не включати проект
Постанови до проекту Порядку денного
п’ятої сесії.
Не розглядався

Протокол № 8 від 16 лютого 2015 року.
Висновок Комітету: внести на розгляд
Верховної ради України проект
Постанови про проведення
парламентських слухань.

20.03.2018 - знято з розгляду

Протокол № 21 від 16 вересня 2015
року.
Висновок Комітету: рекомендувати

Очікує розгляду Верховною
Радою України

06.02.2015,
Н.д.У.
Є. Соболєв,
І.Луценко, В.
Парасюк, Ю.
Тимошенко, О.
Медуниця, М.
Гаврилюк, Ю.
Тимошенко, Ю.
Шухевич

17.
18.

19.

№2436а
від 24.07.2015,
н.д..М. Княжицький

Висновок ГНЕУ: За результатами розгляду в
першому читанні поданий законопроект
може бути прийнятий за основу з

проект суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання

01.11.2016 - знято з розгляду
03.02.2016 - проект відкликано

Головний
консультант
Грабчак К.К.

Головний
консультант
Ревчук Н.В.
Головний
консультант
Ревчук Н.В.
Головний
консультант
Ревчук Н.В.
Головний
консультант
Ревчук Н.В.

6

№

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

1

2

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

3

4
урахуванням висловлених зауважень та
пропозицій (лист № 16/3-1348/2436а
(228772) від 15.09.2015 р. ).
Висновок Комітету з питань правової
політики і правосуддя від 4.11.2015:
законопроект не суперечить положенням
Конституції України.
Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
поданого законопроекту (лист №16/3623/2537 (99761) від 22.04.2015 року.)
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 06.05.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок Комітету з питань правової
політики і правосуддя від 12.05. 2016 року:
законопроект не суперечить положенням
Конституції України.
Висновок Комітету з питань бюджету від
3.06.2015: законопроект має вплив на
показники бюджету (збільшуючи витрати
державного та місцевих бюджетів).
Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в
першому читанні законопроект доцільно
повернути на доопрацювання (лист № 16/3130/2857 (23715) від 02.02.2016 року).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 03.06.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок Комітету з питань науки і освіти від
16.03.2016: рекомендувати Верховній Раді
України повернути законопроект суб’єкту
права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Висновок Комітету з питань бюджету від
15.07.2015: законопроект має вплив на
показники бюджету (збільшуючи витрати
державного та місцевих бюджетів).
Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в

фільму

20.

21.

№2537
від 03.04.2015,
н.д. М. Княжицький

№2857
від 15.05.2015,

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
забезпечення державної політики в
сфері культури та створення умов
для
запровадження
телеі
радіоканалів
культурно-освітнього
мовлення

Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про культуру" (щодо
просвітництва)

н.д. Ю.Мірошниченко

22.

№3081

Проект

Закону

про

систему

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу.

Протокол № 12 від 22 квітня 2015 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні законопроект
прийняти за основу.

Очікує розгляду Верховною
Радою України

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Протокол № 42 від 13 липня 2016 року.
За результатами попереднього розгляду
Комітет пропонував не включати проект
Постанови до проекту Порядку денного
п’ятої сесії.

Включено до порядку денного №974-VIII від 03.02.2016
01.11.2016 - повернуто на
доопрацювання ініціатору
внесення
Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Протокол № 25 від 25 листопада 2015

Включено до порядку денного -

Головний

7

№

1

23.

24.

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

Законопроекти, проекти постанов

2
від 14.09.2015,
н.д. М.Княжицький,
С.Тарута,
М.Матіос,
В.Денисенко

3
державної підтримки кінематографії

№3081-1
від 30.09.2015,
н.д. О.Кондратюк,
О.Семерак,
О.Черкавока,
І.Подоляк,
О.Абдуллін

Проект Закону про державну
підтримку кінематографії в Україні

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

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

Висновки

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

4
першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єкту законодавчої ініціативи
на доопрацювання (лист № 16/3-1490/3081
(245718) від 07.10.2015 року).
Висновок Комітету з питань правової
політики і правосуддя від 23.12.2015:
законопроект не суперечить положенням
Конституції України.

року.
Висновок Комітету: внести на розгляд
Верховної Ради України доопрацьований
у Комітеті проект Закону України про
державну підтримку кінематографії в
Україні (№ 3081-д) та рекомендувати
Верховній Раді України прийняти цей
законопроект за основу.

677-VIII від 15.09.2015

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в
першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання (лист № 16/31695/3081-1 (288249) від 19.11.2015 року).
Висновок Комітету з питань правової
політики і правосуддя від 23.12.2015:
законопроект не суперечить положенням
Конституції України.

Протокол № 25 від 25 листопада 2015
року.
Висновок Комітету: внести на розгляд
Верховної Ради України доопрацьований
у Комітеті проект Закону України про
державну підтримку кінематографії в
Україні (№ 3081-д) та рекомендувати
Верховній Раді України прийняти цей
законопроект за основу.

28.01.2016 - проект не прийнято

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 23.03.2016).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії
корупції:
не
виявлено
корупціогенних факторів (Лист № 04-19/17253 (77013) від 28.03.2016).
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції: законопроект не потребує
експертного висновку Комітету (Лист № 0417/10-295 (48869) від 01.03.2016).
Комітет з питань національної безпеки і
оборони: законопроект повернути суб’єкту

Не розглядався

Опрацьовується в Комітеті

5

Стан розгляду

6

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

7
консультант
Ревчук Н.В.

28.01.2016 - проект не прийнято

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Заступник
керівника
секретаріату
Комітету
Бабенко
В.О.

8

№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

25.

№ 3081-д
від 27.11.2015,
н.д. М.Княжицький,
І.Подоляк,
Є.Єленський,
С.Тарута

Проект Закону «Про державну
підтримку кінематографії в Україні»

4
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).
Висновок ГНЕУ: висловлює низку зауважень
і пропозицій (лист № 16/3-1789/3081-д
(299339) від 08.12.2015 року).
Висновок Комітету з питань правової
політики і правосуддя від 23.12.2015:
законопроект не суперечить положенням
Конституції України.

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Протокол № 25 від 25 листопада 2015
року.
Висновок Комітету: внести на розгляд
Верховної Ради України доопрацьований
у Комітеті проект Закону України про
державну підтримку кінематографії в
Україні (№ 3081-д) та рекомендувати
Верховній Раді України прийняти цей
законопроект за основу.

28.01.2016 - прийнято в першому
читанні
22.09.2016 - Закон прийнято у
другому читанні
18.11.2016 - повернуто з
пропозиціями Президента

Протокол № 38 від 14 червня 2016 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду в другому читанні схвалити
проект закону в цілому як Закон з
урахуванням пропозицій і зауважень
народних депутатів України.

26.

№3125
від 17.09.2015,

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Пропозиції Президента до Закону
"Про
державну
підтримку
кінематографії в Україні" від
17.11.2016

Висновок ГНЕУ: головне управління
підтримує пропозиції Президента України з
урахуванням викладених зауважень (лист №
16/3-1321/3081-д (299339) від 09.12.2016
року).

Протокол № 54 від 22 березня 2017 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України прийняти Закон в
цілому з урахуванням Пропозицій
Президента України.

Закон повторно прийнято з
пропозиціями Президента
23.03.2017 №1977-VIII

Проект Постанови про відзначення
180-річчя
з
дня
народження

Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 28.10.2015: відповідає

Не розглядався

02.02.2016 – враховано та
проголосована як поправка

Головний
консультант

9

№

1

27.

28.

29.

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

2
н.д. О.Кодола

№3232
від 6.10.2015,
н.д. В.Литвин,
С.Мартиняк,
С.Івахів,
Я.Москаленко,
І.Молоток,
М.Поплавський,
О.Довгий,
А.Немировський
№3359
від 27.10.2015,
н.д. В.Сюмар

№3477
від 13.11.2015,
н.д. М.Томенко,
Я.Лесюк,
Т.Кутовий,
М.Лаврик

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

3
Олександра Кониського

4
вимогам антикорупційного законодавства.

Проект Постанови про заходи з
підготовки та відзначення 200-річчя
від
дня
народження Миколи
Костомарова (у 2017 році)

Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 11.11.2015: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про кінематографію"
(щодо фільмів держави-агресора)

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в
першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання (лист №16/3132/3359 (23738) від 02.02.2016 року).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 27.01.2016: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок Комітету з питань бюджету від
9.12.2015: законопроект не матиме впливу
на показники державного бюджету.
Висновок Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики від 9.12.2015:
рекомендувати Верховній Раді
України
прийняти законопроект за основу і в цілому.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 27.01.2016: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

Проект Постанови про відзначення
175-річчя з дня народження Михайла
Драгоманова (у 2016 році)

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

5

6

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

7
Ревчук Н.В.

Протокол №52 від 18 січня 2017 року.
За результатами попереднього розгляду
Комітет пропонував не включати проект
Постанови до проекту Порядку денного
шостої сесії.

Протокол № 30 від 16 березня 2016 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України прийняти
законопроект за основу та в цілому у
редакції Комітету.

Пропозицію враховано у Додатку
до Постанови Верховної Ради
України «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2016
році» (971-VIII від 02.02.2016)
21.02.2017 - знято з розгляду
Враховано у додатку до
Постанови Верховної Ради
України «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2017
році» № 1807-VIII від 22 грудня
2016 року

Включено до порядку денного 974-VIII від 03.02.2016

Закон прийнято 29.03.2016
№1046-VIII

Не розглядався

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

02.02.2016 - проголосовано як
поправку.

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Пропозицію враховано у Додатку
до Постанови Верховної Ради
України «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2016
році» (971-VIII від 02.02.2016)
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№

1
30.

31.

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

2
№ 3503
від 23.11.2015,
н.д. С.Тарута,
Н.Веселова,
І.Подоляк,
В.Єленський

3
Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо надання
права на доступ до культурних
цінностей та культурних благ
внутрішньо переміщеним особам та
ветеранам війни

№ 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)

4
Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
законопроекту
(лист
№16/3-1786/3503
(306322) від 8.12.2015).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 27.01.2016: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок Комітету з питань бюджету від
27.01.2016: законопроект має вплив на
показники бюджету (збільшуючи витрати
державного та місцевих бюджетів).
Висновок Комітету у справах ветеранів,
учасників
бойових
дій,
учасників
антитерористичної операції та людей з
інвалідністю від 5.04.2017: рекомендувати
Верховній Раді України законопроект за
результатами розгляду у першому читанні
відхилити.
08.06.2016 – висновок Комітету (04-22/03295) – прийняти за основу у запропонованій
та погодженій на засіданні Комітету редакції
16.03.2016р. – висновок ГНЕУ (16/3322/4128/61516) – законопроект доцільно
відхилити;
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 (04-13/8-964) – не має впливу на
показники бюджету
Висновок ГНЕУ від 03.08.2016р. за № 16/3939/4166(190276): за результатами розгляду
у першому читанні законопроект доцільно
відхилити;
Висновок Комітету з питань бюджету від
19.04.2016р. за № 04-13/8-963(95116):
проект закону не матиме впливу на

32. 4166 від
29.02.2016,
н. д. О. Мусій

Проект Закону про внесення змін до
Закону
України
"Про
засади
державної мовної політики" (щодо
особливостей
вживання
мови
зовнішніх та публічних написів і
топонімів)

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

5

Стан розгляду

6

Протокол № 26 від 23 грудня 2015 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України прийняти
законопроект за основу та в цілому.

Включено до порядку денного 2351-VIII від 20.03.2018

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

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

7
Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Очікує розгляду Верховною
Радою України

Головний
консультант
Івасенко І.М.

Комітет не розглядав

21.02.2017 повернуто на
доопрацювання суб’єкту
законодавчої ініціативи

Головний
консультант
Галюк Т.М.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

33.

№ 4303
від 25.03.2016,
н.д. М.Княжицький,
С.Висоцький,
О.Масоріна,
О.Опанасенко,
А.Левус,
О.Медуниця,
І.Артюшенко,
В.Денисенко,
І.Лапін, Д.Ярош

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України стосовно
обмеження використання медійної
продукції держави-агресора

4
показники бюджетів;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 10.06.2016р. за № 04-17/10777(142975): проект не належить до
пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства ЄС;
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.05.2016р. за № 0419/17-1102: у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.
Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
законопроекту (лист № 16/3-434/4303
(82954) від 6.04.2016).
Висновок Комітету з питань бюджету від
11.05.2016: законопроект матиме вплив на
показники
бюджету
(збільшуючи
надходження державного бюджету).
Висновок Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики від 13.04.2016:
при
подальшому
доопрацюванні
законопроекту вилучити з нього новелу
щодо внесення зміни до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення».
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 11.05.2016: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

№ 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

34.

Висновок ГНЕУ – за результатами розгляду
доцільно відхилити (лист 16/3-1102/4511
(233640) від 04.10.2016);
Висновок Комітету з питань бюджету – не
матиме впливу на показники бюджетів (№
04-13/8-1465 (145060) від 13.06.2016р.);
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції – доцільно повернути
суб’єкту законодавчої ініціативи (лист №04-

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Протокол № 32 від 19 квітня 2016 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу.

Включено до порядку денного 1359-VIII від 17.05.2016

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

06.10.2016 - проект не прийнято

Протокол № 46
від 5 жовтня 2016 року

Включено до Порядку денного
№2351-VIII від 20.03.2018
Очікую розгляду ВРУ
Головний
консультант
Івасенко І.М.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

4
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)
Висновок ГНЕУ від 13.09.2016р. за № 16/31009/4947(214358):
за
результатами
розгляду у першому читанні законопроект
доцільно
повернути
суб’єкту
права
законодавчої ініціативи на доопрацювання;
Висновок Комітету з питань бюджету від
15.09.2016р. за № 04-13/8-2197(217381):
проект закону не матиме впливу на
показники бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 18.11.2016р. за № 04-17/101515(177251): проект не належить до
пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства ЄС;
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 17.10.2016р. за № 0419/17-3009: у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.
14.07.2107 – висновок Комітету ( 04-22/03306/166968 - рекомендувати прийняти за
основу.
06.06.2017 – висновок ГНЕУ (16/3443/5309(131366) – доцільно відхилити;
13.12.2016 – Комітет з питань бюджету (0413/8-2998 – не впливає на видаткову
частину бюджету;
14.12.2016 – Комітет з питань запобігання і

35. 4947 від
12.07.2016,
н. д. О. Біловол

36.

№ 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 культуру" щодо
вимог до керівника державного чи
комунального закладу культури

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,

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Протокол засідання Комітету № 48 від 2
листопада 2016 року: Комітет вирішив
рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду в першому
читанні проект закону відхилити.

15.11.2016 вручено подання
Комітету про відхилення.

Головний
консультант
Галюк Т.М.

Очікує розгляду.

Протокол № 59 від 12.07.2017р.

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII

05.09.2017 – Вручено подання
Комітету про розгляд

Головний
консультант
Івасенко І.М.
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№

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

1

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

2

3
що здійснила військову агресію проти
України та/або тимчасово окупувала
частину території України

37.

№ 5422,
ндУ І. Мосійчук,
О. Кулініч

38.

№ 5513,
08.12.2016,
Кабінет Міністрів
України

Проект Постанови про відзначення
400-річчя з дня заснування СпасоПреображенського
Мгарського
монастиря
Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо вивезення та ввезення рухомих
культурних цінностей

4
протидії корупції (04-19/17-4033) – відповідає
вимогам антикорупційного законодавства;
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
України (1825/18/10-16) – необхідність
доопрацювання з урахуванням пропозицій
Мінкультури
19.12.2016 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (04-19/164307) – відповідає вимогам антикорупційного
законодавства
30.01.2017 – висновок ГНЕУ – доцільно
повернути на доопрацювання суб’єкту
законодавчої ініціативи;
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 (04-19/164600) – не виявлено корупціогенних
факторів;
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 (0415/08-180) – врахувати за основу,
врахувавши зауваження Комітету;07.04.2017
– Комітет з питань економічної політики (0416/20-195) – направити законопроект на
доопрацювання
18.05.2017 – Комітет з питань національної

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Не розглядався

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII

Протокол № 55 від 12.04.2017р. (№55)

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII

Головний
консультант
Івасенко І.М.

16.05.2017 – Вручено подання
Комітету про розгляд

Головний
консультант
Івасенко І.М.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

4
безпеки
і оборони (04-24/18-401) –
повернути зазначений законопроект суб’єкту
законодавчої ініціативи на доопрацювання;
05.05.2017 – Комітет з питань європейської
інтеграції (№ 04-17/10-395) – не потребує
експертного висновку;
Висновок ГНЕУ від 06.06.2017р. за № 16/3452/5556(131962): за результатами розгляду
у першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання;
Висновок Комітету з питань бюджету від
13.02.2017р. за № 04-13/8-317(34000):
проект закону матиме вплив на показники
бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції відсутній.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 10.03.2017р. за № 0419/17-4819: у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.

39. 5556 від
19.12.2016,
н. д. Я. Лесюк
та інші

40. 5669 від
19.01.2017,
н. д. М. Головко,
М. Матіос,
А. Іллєнко та інші

Проект Закону про мови в Україні

Проект Закону про функціонування
української мови як державної та
порядок застосування інших мов в
Україні

Висновок ГНЕУ від 06.06.2017р. за № 16/3454/5669(132228): за результатами розгляду
у першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання;
Висновок Комітету з питань бюджету від
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Протокол засідання Комітету № 57
від 7 червня 2017 року: Комітет прийняв
рішення підготувати і внести до
Верховної Ради України доопрацьований
членами Комітету з питань культури і
духовності за участі інших народних
депутатів України проект закону про
забезпечення функціонування української
мови як державної, який поєднує
альтернативні варіанти окремих
положень, що містяться у проектах
законів: про державну мову (реєстр. №
5670), про мови в Україні (реєстр. №
5556), про функціонування української
мови як державної та порядок
застосування інших мов в Україні (реєстр.
№ 5669), і враховує основні зауваження
Головного науково-експертного
управління Апарату Верховної Ради
України, висловлені до зазначених
проектів законів.
Комітет вирішив, що усі подані
законопроекти можуть бути підтримані за
наслідками першого читання за основу,
та рекомендувати Верховній Раді України
одночасно розглянути ці законопроекти, в
тому числі й проект закону,
доопрацьований народними депутатами
України.
Протокол засідання Комітету № 57
від 7 червня 2017 року: Комітет прийняв
рішення підготувати і внести до
Верховної Ради України доопрацьований
членами Комітету з питань культури і
духовності за участі інших народних

20.06.2017р. вручено подання
Комітету про розгляд.

Головний
консультант
Галюк Т.М.

4 жовтня 2018 року – Питання
заслухано.

20.06.2017р. вручено подання
Комітету про розгляд.

Головний
консультант
Галюк Т.М.
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17.03.2017р. за № 04-13/8-574(64538):
проект закону матиме вплив на показники
бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції відсутній.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 12.12.2017р. за № 0419/17-164: у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.

41. 5602 від
26.12.2016;
н. д. Є. Балицький

42. 5670 від
19.01.2017,
н. д. І. Подоляк,
Г. Гопко та інші

Проект Закону про забезпечення
державної підтримки заходів з
розвитку, популяризації та захисту
російської
мови,
інших
мов
національних меншин в Україні
Проект Закону про державну мову

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності
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депутатів України проект закону про
забезпечення функціонування української
мови як державної, який поєднує
альтернативні варіанти окремих
положень, що містяться у проектах
законів: про державну мову (реєстр. №
5670), про мови в Україні (реєстр. №
5556), про функціонування української
мови як державної та порядок
застосування інших мов в Україні (реєстр.
№ 5669), і враховує основні зауваження
Головного науково-експертного
управління Апарату Верховної Ради
України, висловлені до зазначених
проектів законів.
Комітет вирішив, що усі подані
законопроекти можуть бути підтримані за
наслідками першого читання за основу,
та рекомендувати Верховній Раді України
одночасно розглянути ці законопроекти, в
тому числі й проект закону,
доопрацьований народними депутатами
України.

4 жовтня 2018 року – питання
заслухано.

Експертні висновки відсутні

Комітет не розглядав

21.02.2017 знято з розгляду

Головний
консультант
Галюк Т.М.

Висновок ГНЕУ від 07.06.2017р. за № 16/3460/5670(132879): за результатами розгляду
у першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання;
Висновок Комітету з питань бюджету від
07.04.2017р. за № 04-13/8-774(83775):
проект закону матиме вплив на показники
бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 24.02.2017р. за № 04-17/10-

Протокол засідання Комітету № 57 від 7
червня 2017 року: Комітет прийняв рішення
підготувати і внести до Верховної Ради
України доопрацьований членами Комітету з
питань культури і духовності за участі інших
народних депутатів України проект закону про
забезпечення функціонування української
мови як державної, який поєднує
альтернативні варіанти окремих положень, що
містяться у проектах законів: про державну
мову (реєстр. № 5670), про мови в Україні
(реєстр. № 5556), про функціонування
української мови як державної та порядок
застосування інших мов в Україні (реєстр. №

20.06.2017 вручено подання
Комітету про розгляд.

Головний
консультант
Галюк Т.М.

4 жовтня 2018 року питання
заслухано.

16

№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

4
135(44440):
проект
не
суперечить
зобов’язанням України в рамках Ради
Європи;
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 12.12.2017р. за № 0419/17-163(288115): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.
Висновок ГНЕУ відсутній. Висновок Комітету
з питань бюджету відсутній.
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції відсутній.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 12.12.2017р. за № 0419/17-163(288115): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.

43. 5670-д від
09.06.2017,
н. д. М. Княжицький,
І. Подоляк,
А. Тетерук та інші

44.

№ 6153,
1.03.2017р.,
Н.д.У Сугоняко О.,
О Медуниця,
М Боднар,
М. Величкович,
А. Левус,
І. Лапін та інш.

Проект Закону про забезпечення
функціонування української мови як
державної

Проект Постанови про Звернення
Верховної
Ради
України
до
Президента України Порошенка П.О.
щодо
присвоєння
Святійшому
Патріарху Київському і всієї РусиУкраїни 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
20.11.2017 – висновок Комітету з питань
правової політики та правосуддя (№0429/21-2572 ) – не суперечить положенням
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5669), і враховує основні зауваження
Головного науково-експертного управління
Апарату Верховної Ради України, висловлені
до зазначених проектів законів.
Комітет вирішив, що усі подані законопроекти
можуть бути підтримані за наслідками першого
читання за основу, та рекомендувати
Верховній Раді України одночасно розглянути
ці законопроекти, в тому числі й проект закону,
доопрацьований народними депутатами
України.
Протокол засідання Комітету № 57
від 7 червня 2017 року: Комітет прийняв
рішення підготувати і внести до Верховної
Ради України доопрацьований членами
Комітету з питань культури і духовності за
участі інших народних депутатів України
проект закону про забезпечення
функціонування української мови як
державної, який поєднує альтернативні
варіанти окремих положень, що містяться у
проектах законів: про державну мову (реєстр.
№ 5670), про мови в Україні (реєстр. № 5556),
про функціонування української мови як
державної та порядок застосування інших мов
в Україні(реєстр. № 5669), і враховує основні
зауваження Головного науково-експертного
управління Апарату Верховної Ради України,
висловлені до зазначених проектів законів.
Комітет вирішив, що усі подані законопроекти
можуть бути підтримані за наслідками першого
читання за основу, та рекомендувати
Верховній Раді України одночасно розглянути
ці законопроекти, в тому числі й проект закону,
доопрацьований народними депутатами

України.
Протокол № 55 від 12.04.2017р. (№55)

20.06.2017 вручено подання
Комітету про розгляд.

Головний
консультант
Галюк Т.М.

Законопроект прийнято у
першому читанні з зауваженнями
та правками, висловленими
народними депутатами України.
Готується порівняльна таблиця
до другого читання.

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII
16.05.2017 – Вручено подання
Комітету про розгляд

Головний
консультант
Івасенко І.М.
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45.

№ 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)

4
Конституції України
Висновку ГНЕУ нема.
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 (
07030-03-2/8193) – виконання закону не
вплинуть на показними Державного бюджету
України
Висновок ГНЕУ від 13.06.2017р. за № 16/3474/6291(138600): Головне управління не
вбачає потреби у внесенні запропонованих
змін, оскільки чинна редакція статті 28-1
Закону України «Про видавничу справу» є
більш вдалою з огляду на потреби захисту
інформаційного простору України, хоча і не
позбавлена відповідних вад;
Висновок Комітету з питань бюджету від
18.05.2017р. за № 04-13/8-1035(117105):
проект закону матиме опосередкований
вплив на показники бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 24.07.2017р. за № 04-17/101089(174299): проект не належить до
пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, або
регулюється національним законодавством
країн-членів ЄС;

46. 6291 від
05.04.2017,
н. д. В. Кривенко,
П. Кишкар та інші

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
заборони ввезення на український
ринок друкованої продукції з
території держави-агресора
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Не розглядався

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351-VIII

Головний
консультант
Івасенко І.М.

Протокол засідання Комітету № 67
від 7 лютого 2017 року: Комітет прийняв
рішення:
- перенести розгляд законопроекту;
- створити робочу групу з напрацювання
нового узгодженого тексту проекту закону
щодо питання врегулювання ввезення на
український ринок друкованої продукції з
території держави-агресора з подальшим
внесенням цього законопроекту на
розгляд Верховної Ради України.

Опрацьовується в комітеті.

Головний
консультант
Галюк Т.М.
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Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 12.12.2017р. за № 0419/17-1091(212525): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства;
Висновок Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики від 17.05.2017 за
№ 04-32/22-282(116180): пропонує Комітету
з
питань
культури
і
духовності
рекомендувати ВРУ повернути законопроект
суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Висновок ГНЕУ від 14.06.2017р. за № 16/3478/6291-1(140383): Головне управління не
вбачає потреби у внесенні запропонованих
змін, оскільки чинна редакція статті 28-1
Закону України «Про видавничу справу» є
більш вдалою з огляду на потреби захисту
інформаційного простору України, хоча і не
позбавлена відповідних вад;
Висновок Комітету з питань бюджету від
26.06.2017р. за № 04-13/8-1353(149946):
проект закону матиме опосередкований
вплив на показники бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 02.08.2017р. за № 04-17/101224(181046): проект не належить до
пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, або
регулюється національним законодавством
країн-членів ЄС;
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 20.09.2017р. за № 0419/17-1290(212521): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства;

47. 6291-1 від
20.04.2017,
н. д. Р. Семенуха,
О. Опанасенко

Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо поетапної заборони ввезення
на територію України видавничої
продукції з території державиагресора, тимчасово окупованої
території України

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Протокол засідання Комітету № 67
від 7 лютого 2017 року: Комітет прийняв
рішення:
- перенести розгляд законопроекту;
- створити робочу групу з напрацювання
нового узгодженого тексту проекту закону
щодо питання врегулювання ввезення на
український ринок друкованої продукції з
території держави-агресора з подальшим
внесенням цього законопроекту на
розгляд Верховної Ради України.

Опрацьовується в комітеті.

Головний
консультант
Галюк Т.М.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

48.

6348 від
12.04.2017,
н. д. І. Подоляк,
О. Сироїд,
Г. Гопко та інші

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
забезпечення
розвитку
та
використання мов національних
меншин в Україні

4
Висновок Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики від 17.05.2017 за
№ 04-32/22-282(116180): пропонує Комітету
з
питань
культури
і
духовності
рекомендувати ВРУ повернути законопроект
суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Висновок ГНЕУ відсутній. Висновок Комітету
з питань бюджету від 26.06.2017р. за № 0413/8-1355(149965): проект закону матиме
вплив на показники бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції відсутній.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 12.12.2017р. за № 0419/17-1250(288074): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.

49.

№ 6623
від 22.06.2017,
н.д.
М.Княжицький,
С.Висоцький,
О.Опанасенко,
В.Сюмар,
А.Тетерук,
Т.Кремінь,
Ю.Береза
№ 6660, від
29.06.2017, н.д.У.
А.Іллєнко,
Ю.Левченко,
М.Головко,
О.Осуховський

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
особливостей
розповсюдження
фільмів та іншої аудіовізуальної
продукції, створеної за участю
держави-агресора

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 України)

50.

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Комітет не розглядав.

Опрацьовується в комітеті.

Головний
консультант
Галюк Т.М.

Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
законопроекту (лист № 6/3-746/6623
(235182) від 17.10.2017).
Висновок Комітету з питань бюджету від
6.09.2017: законопроект не матиме впливу
на показники бюджетів.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 6.12.2017: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

Протокол № 63 від 14 листопада 2017
року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу з урахуванням
пропозиції Комітету.

Включено до порядку денного 2351-VIII від 20.03.2018

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

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

Протокол №63 від 14 листопада 2017
року

Включено до порядку денного
2351-VIII від 20.03.2018
Очікує розгляду Верховною
Радою України

Очікує розгляду Верховною
Радою України

Заступник
керівника
секретаріату
Комітету
Бабенко
В.О.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

51.

№ 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)

4
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії
корупції:
не
виявлено
корупціогенних факторів (Лист № 04-19/172044 від 19.09.2017).
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції: законопроект не потребує
експертного висновку Комітету (Лист № 0417/10-1610 (271018) від 27.11.2017).
Висновок ГНЕУ: повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання
(Лист № 16/3-401/6707 (125078) від
12.06.2018).
Висновок Комітету з питань бюджету:
законопроект не матиме впливу на
показники бюджету (Лист № 04-13/8-1831
(204555) від 11.09.2017).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії
корупції:
не
виявлено
корупціогенних факторів (Лист № 04-19/172154 від 17.04.2018).
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції: законопроект не потребує
експертного висновку Комітету (Лист № 0417/10-1582 (270950) від 27.11.2017).
Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
законопроекту (лист № 16/3-869/6738
(274159) від 30.11.2017).
Висновок Комітету з питань бюджету від
6.09.2017: законопроект не матиме впливу
на показники бюджетів.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.01.2018: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок ГНЕУ від 04.09.2017р. за № 16/3605/6768(199971): за результатами розгляду
в першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання з урахуванням

52.

№ 6738
від 17.07.2017,
н.д. В.Єленський,
І.Подоляк,
О.Бригинець,
М.Княжицький,
Є.Рибчинський,
Х.Мепарішвілі

53. 6768 від
19.07.2017, н. д. І.
Подоляк

Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про культуру" (щодо
визначення
поняття
"креативні
індустрії")

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
вдосконалення конкурсної процедури
призначення керівника державного
чи комунального закладу культури

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Не розглядався

Включено до Порядку денного
2351-VIII від 20.03.2018
Опрацьовується в Комітеті

Заступник
керівника
секретаріату
Комітету
Бабенко
В.О.

Протокол № 64 від 7 грудня 2017 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу та в цілому як
закон.

Включено до порядку денного 2351-VIII від 20.03.2018

Протокол засідання Комітету № 60
від 21 вересня 2017 року: Комітет
прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти

19.06.2018 – розгляд відкладено

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Закон прийнято 19.06.2018
№2458-VIII

Головний
консультант
Галюк Т.М.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

4
висловлених зауважень та пропозицій;
Висновок Комітету з питань бюджету від
04.10.2017р. за № 04-13/8-2066(224757):
проект закону не матиме впливу на
показники бюджетів;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 27.11.2017р. за № 04-17/101553(270850): проект не належить до
пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, або
регулюється національним законодавством
країн-членів ЄС;
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 23.01.2018р. за № 0419/17-2229(15310): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства. Комітет зазначає, що
законопроект містить недоліки технікоюридичного характеру.
Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в
першому читанні поданий законопроект
може бути прийнятий за основу (лист №
16/3-758/7021 (239912) від 23.10.2017).
Висновок Комітету з питань бюджету від
8.11.2017: законопроект не матиме впливу
на показники бюджетів.
Висновок Комітету з питань правової
політики і правосуддя від 5.12.2017:
законопроект не суперечить положенням
Конституції України.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 6.12.2017: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
законопроекту (лист № 16/3-861/7178
(272092) від 28.11.2017).
Висновок Комітету з питань бюджету від

54.

55.

№ 7021 від
10.08.2017,
КМУ

Проект Закону про внесення змін до
статті 4 Закону України "Про
культуру"

№ 7178
від 5.10.2017,
н.д. В.Сюмар,
М.Княжицький,

Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про державну
підтримку кінематографії в Україні"
щодо розподілу коштів, виділених

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

законопроект за основу.

Протокол № 64 від 7 грудня 2017 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу та в цілому як
закон.

Включено до порядку денного 2351-VIII від 20.03.2018

Протокол № 64 від 7 грудня 2017 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти

Включено до порядку денного 2351-VIII від 20.03.2018

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Очікує розгляду Верховною
Радою України

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Очікує розгляду Верховною
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№

1

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

2
Г.Шверк,
О.Кондратюк

Законопроекти, проекти постанов

3
для
державної
кінематографії

підтримки

56. 7536 від
01.02.2018,
Кабінет Міністрів
України

Проект Закону про внесення зміни до
пункту 3 розділу II "Прикінцеві
положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законів
України
щодо
вдосконалення
системи державного управління у
книговидавничій сфері"

57. 8018 від
08.02.2018,
н. д. Т. Батенко,
В. Купрій та інші

Проект Закону про внесення змін до
статті 24 Закону України "Про засади
державної мовної політики" щодо
розширення сфери застосування
української мови в друкованих
засобах масової інформації

Висновки

4
15.11.2017: законопроект не матиме впливу
на показники бюджету.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.01.2018: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок ГНЕУ від 08.02.2018р. за № 16/385/7536(26924): Управління не заперечує
проти запропонованих змін;
Висновок Комітету з питань бюджету від
26.03.2018р. за № 04-13/8-544(62030):
реалізація проекту закону вплине на дохідну
та видаткову частини державного бюджету;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції від 25.05.2018р. за № 04-17/10529(111675): проект не належить до
пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства ЄС, або
регулюється національним законодавством
країн-членів ЄС;
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 10.04.2018р. за № 0419/17-228(74297): у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства.
Висновок ГНЕУ відсутній. Висновок Комітету
з питань бюджету від 05.04.2018 за № 0413/8-616(72953): реалізація проекту закону
вплине на дохідну та видаткову частини
державного бюджету у поточному та
наступних бюджетних періодах;
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції відсутній.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 22.05.2018р. за № 0419/17-299(107812): у проекті акта не
виявлено корупціогенних факторів – проект
акта відповідає вимогам антикорупційного

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

6

7

5
законопроект за основу.

Радою України

Протокол засідання Комітету № 67
від 7 лютого 2018 року: Комітет прийняв
рішення рекомендувати Верховній Раді
України схвалити законопроект за основу
і в цілому.

03.04.2018 Вручено
подання Комітету
про розгляд. Очікує
розгляду

Головний
консультант
Галюк Т.М.

Комітет не розглядав

Опрацьовується в комітеті.
(Проектом закону
пропонуються зміни до
нечинного закону, визнаного
Конституційним Судом
України неконституційним).

Головний
консультант
Галюк Т. М.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

1

2

3

58.

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

Проект Закону про переміщення
через державний кордон України
культурних цінностей

4
законодавства.
23.05.2018 – висновок ГНЕУ (16/3362/8021/109693);
05.04.2018 – висновок Комітету з питань
бюджету (04-13/8-617/72961);
22.05.2018 – Висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (04-19/17-298
/107829)
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;
12.03.2018 Міністерство культури України (
№ 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 (
34020-01-2/5885) – не пливає на дохідну
частину .
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 № 0413/8-912 (108636) від 22.05.2018).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії
корупції:
не
виявлено
корупціогенних факторів (Лист № 04-19/17469 від 22.05.2018).
Висновок Комітету з питань європейської

59.

№ 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,

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

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

Не розглядався

19.06.2018 – рішення щодо
включення до проекту прядку
денного не прийнято
Не включено до порядку денного
19 червня 2018 року (відхилений)

Головний
консультант
Івасенко І.М.

Не розглядався
Опрацьовується в Комітеті
Заступник
керівника
секретаріату
Комітету
Бабенко
В.О.
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

4
інтеграції: законопроект не потребує
експертного висновку Комітету (Лист № 0417/10-579 (112689) від 29.05.2018).
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 № 0413/8-1114 (121702) від 08.06.2018).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії
корупції:
не
виявлено
корупціогенних факторів (Лист № 04-19/17733 від 22.05.2018).
Висновок
ГНЕУ:
повернути
на
доопрацювання (Лист № 16/3-360/8202-1
(109564) від 23.05.2018).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії
корупції:
не
виявлено
корупціогенних факторів (Лист № 04-19/17890 від 22.05.2018.
Комітет з питань європейської інтеграції – не
потребує експертного висновку № 04-17/10733 (124835) від 12 червня 2018 року
Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду у
першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання (лист №16/3326/8251 (102690) від 16.05.2018).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.05.2018: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.
Висновок Комітету з питань бюджету від
6.06.2018: законопроект матиме вплив на
показники бюджету (збільшуючи витрати
державного та місцевих бюджетів).
Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в

1

2
П.Кишкар

3

60.

№ 8202, від
26.03.2018,

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

н.д.У. М.Княжицький,

Д.Білоцерковець,
І.Луценко

61.

62.

№ 8202-1 від
13.04.2018,
Н.д. Вілкул О.Ю.,
Колєсніков Д.В.,
Павлов К.Ю.,
Гальченко А.В.

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

№ 8251
від 6.04.2018,

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України у зв'язку з
набранням чинності Законом України
"Про
державну
підтримку
кінематографії в Україні"

н.д. М.Княжицький,

І.Геращенко,
І.Подоляк,
О.Абдуллін

63.

№ 8263

Проект Закону про внесення змін до

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

5

6

7

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.

Протокол № 73 від 23 травня 2018 року.
Висновок Комітету: рекомендувати
Верховній Раді України за результатами
розгляду у першому читанні прийняти
законопроект за основу.

Включено до порядку денного 2426-VIII від 17.05.2018

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

19.06.2018 - прийнято в першому
читанні

Протокол № 78 від 3 жовтня 2018 року
розглянуто порівняльну таблицю до
другого читання.

Готується на друге читання

Не розглядався

15.05.2018 - в порядок денний не

Головний
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№

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

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

2
від 11.04.2018,
н.д.
М.Княжицький,
І.Геращенко,
І.Подоляк,
В.Сюмар,
А.Тетерук

3
деяких законодавчих актів України
щодо
скасування
державних
посвідчень на право розповсюдження
і демонстрування фільмів і зміни
умов розповсюдження фільмів та
іншої аудіовізуальної продукції

4
першому читанні законопроект доцільно
повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання (лист №16/3358/8263 (109470) від 23.05.2018).
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.05.2018: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

64.

№ 8263-1
від 13.04.2018,
н.д. А.Лозовой,
І.Мосійчук

Висновок ГНЕУ: висловлює зауваження до
законопроекту (лист №16/3-359/8263-1
(109472) від 23.05.2018)
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції від 16.05.2018: відповідає
вимогам антикорупційного законодавства.

65.

№8284 від
18.04.2018,
ндУ А. Парубій,
І Геращенко,
Ю. Тимошенко,
А. Герасимов,
М. Бурбак та інш.
№ 8288,
19.04.2018,
ндУ В. Новинський,
О. Вілкул, Ю.
Бойко, М. Папієв,
Н. Шуфрич

Проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо
розповсюдження і демонстрування
фільмів спільного виробництва і
зміни умов розповсюдження іншої
аудіовізуальної продукції
Проект Постанови про підтримку
звернення Президента України до
Вселенського Патріарха Варфоломія
про
надання
Томосу
про
автокефалію Православної Церкви в
Україні
Проект Постанови про Звернення
Верховної Ради України до Його
Всесвятості
Варфоломія,
Архієпископа Царгороду - Нового
Риму і Вселенського Патріарха

Комітет з питань запобігання і протидії
корупції
–
відповідає
вимогам
антикорупційного законодавства (лист 0419/16-969 (107861) від 22.05.2018р.

1

66.

67.

68.

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

№ 8426, від
04.06.2018, н.д.У.

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
Проект Постанови про Рекомендації
парламентських слухань на тему:

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

5

6

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

7

включено

консультант
Ревчук Н.В.

Не розглядався

15.05.2018 - в порядок денний не
включено

Головний
консультант
Ревчук Н.В.

Протокол № 72 від 18 квітня 2018 року

Включено до Порядку денного
2407-VIII від 19.04.2018
Постанова прийнята 19 квітня
2018 року № 2410-VIII

Не розглядався

Головний
консультант
Івасенко І.М.

Опрацьовується в Комітеті
Головний
консультант
Івасенко І.М.

Протокол № 74 від 7 червня 2018 року

Розгляд перенесено на одне з
наступних засідань Комітету
Заступник
керівника
секретаріату
Комітету
Бабенко
В.О.

Протокол № 73 від 23 травня 2018 року

Очікує розгляду Верховною
Радою України

Заступник
керівника
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№

1

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

2
М.Княжицький

69. 8550 від
04.07.2018. н. д. Є.
Мураєв

Законопроекти, проекти постанов

Висновки

Протокол засідання Комітету з питань культури і
духовності

Стан розгляду

3
«Стан, проблеми та перспективи
охорони культурної спадщини в
Україні»
Проект Закону про загальні засади та
принципи реалізації мовної політики
в Україні

4

5

6

Відповідальні
за підготовку
працівники
секретаріату

7
секретаріату
Комітету
Бабенко
В.О.

Висновок ГНЕУ від 10.09.2018 № 16/3534/8550.
Висновок Комітету з питань бюджету
відсутній.
Висновок Комітету з питань європейської
інтеграції відсутній.
Висновок Комітету з питань запобігання і
протидії корупції відсутній.

Комітет не розглядав

Опрацьовується в комітеті

Головний
консультант
Галюк Т. М
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