
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань культури та духовності 

 

                                                                                15 травня 2019 року   

 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Є лист від колеги Новинського, який просить 

перенести розгляд Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

свободу совісті та релігійні організації", оскільки він не може бути присутнім на 

засіданні. Не проти ви?  

 

ПОДОЛЯК І.І.  Не проти. 

  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону) Я готовий постійно переносити питання.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, ну є лист офіційний.  

Колеги, у нас є три проекти постанов: про відзначення 175-річчя Рєпіна, 

про 100-річчя з дня заснування Подільського державного аграрно-технічного 

університету і про 185-річчя від дня заснування Національного педагогічного 

університету імені Драгоманова. Вони є окремі. Але оскільки деякі з них, в 

принципі, не зовсім відповідають критеріям, хоча ми не маємо нічого проти того, 

щоб, я думаю, всі їх підтримати, пропоную їх звести в одну постанову і однією 

постановою запропонувати Верховній Раді проголосувати. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Прекрасна ідея. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую.  

Треба швиденько зробити постанову. А, вона є вже у вас? Чудово. Ми тоді 

зразу, відразу, я думаю… Це всі три тут, так?  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ми зараз підпишемо, всі тут присутні, якщо ви не 

проти, і подамо.  

Колеги, хто ще хотів висловитися, поки я підписую, якщо є якісь питання?  

 

ПОДОЛЯК І.І. (Без мікрофону)  Я думаю, що нам варто запропонувати 

зробити окреме засідання, домовитись, щоб ми всі були на ньому, і присвятити 

його звіту Рахункової палати, бо в нас не складалося в попередні роки послухати 

їх. Так само запросити Міністерство культури: міністра, заступника якогось 

одного і, можливо, як він називається?.. Карандєєв. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Держсекретар.     

 

ПОДОЛЯК І.І. Держсекретар. 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Я ще хотіла сказати також, що Коваль 

зверталась, що вони 25-го проводять якийсь "круглий стіл" видавців... Це буде 

25-го, це, здається, в неділю чи коли там… І вони будуть розробляти пропозиції, 

будуть готувати для нас, для комітету, в зв'язку з тим, що вони хочуть внести 

певні зміни в Закон про Інститут книги. Там певні зміни вони просять. Ці 

пропозиції будуть оприлюднені, там буде протокол саме 25-го числа. Після того 

вона просила, щоб на засіданні ми, як би, це все розглянули. Ну, я сказала: ви 

давайте, робіть, тоді будемо… Я просто інформую, що це одне із засідань може 

бути.  

ПОДОЛЯК І.І. А можна попросити Миколу, щоб ми оцей звіт Рахункової 

палати, щоб ми більше нічого не ставили в цей порядок денний? Я не знаю, чи це 

навіть зробити засіданням комітету чи якимись слуханнями.  
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, ми повинні на засіданні комітету.  

 

КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р.  Це на засіданні комітету.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Але щоб ми більше нічого не ставили, щоб у нас не вийшло 

так, знаєте, "галопом по європах", тому що каденція закінчується в усіх, і нам би 

треба було детально проаналізувати всі виклики, всі загрози, і як з цього всього 

виходити. Правда? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Добре.  

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Колеги, скажіть, будь ласка, що у таких випадках 

роблять? Є 2 законопроекти про капеланство, їх не вдалося поставити в порядок 

денний. Вони розписані на воєнний комітет, але по суті справи там все про 

свободу совісті виключно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  А чому вони розписані на військовий комітет? 

 

ПОДОЛЯК І.І. Бо так часто буває. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  У військових формуваннях капелан … вважається за 

доцільне, що цим повинен займатися саме … 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  А комітет цей працює військовий? Вони ж їх 

підтримали. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Вони тоді підтримали … у пенітенціарних установах 

дуже добре і активно … І він був прийнятий. 
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ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Ну, ладно, Бог з тією пенітенціарною системою, але 

цей законопроект дуже важливий. І там треба знайти золоту таку середину між 

цими двома законопроектами, тому що в одному з них військовий капелан – це 

якийсь представник церкви, якого церква сьогодні віддала, завтра забрала. Якщо 

його хочуть послати на фронт, то обов'язково за розпорядженням церковної 

влади, тобто це зовсім не американська система, де він повний солдат і повний 

священик, і тільки контролює його внутрішню дисципліну військову, контролює 

командир бригади чи якогось з'єднання. А в іншому він весь час перебуває з 

солдатами, він без зброї, з шоколадкою, умовно кажучи, лише … 

І, з одного боку, я говорив з представниками Душпастирської ради при 

Міністерстві оборони, вони сприймають цю конструкцію. З іншого боку, вони 

побоюються, щоб, у них є досвід, коли командир бригади командує ним як 

політруком, а це зовсім інша ситуація. Але ми повинні… Я боюся, що 

військового комітету недостатньо буде для фахової експертизи і для такого 

справедливого проходження … 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  А що нам заважає зареєструвати власний 

законопроект? 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Ну, ми там всі вже там: і Унгурян, і я в одному, і  там 

Ричкова, і вони проходили через Адміністрацію Президента. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Ми готові підписати його знову. В чому проблема? 

ПОДОЛЯК І.І. Законопроекти про капеланство на воєнному комітеті 

нашому ще не проходили. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Ні, один проходив, він у зал… Навіть є у залі. 

 

ПОДОЛЯК І.І. У порядок денний, а другий – ні. 
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(Загальна дискусія)  

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Ми підійдемо до Пашинського поговоримо. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре. Як ви запропонуєте, так ми і зробимо. Ми 

можемо його попросити, якщо Пашинський не проти, переписати на наш комітет 

і допрацювати. Теж можемо поговорити з Парубієм. 

 

ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Хорошо. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре, колеги. Якщо більше питань немає…  

 

ПОДОЛЯК І.І. Як ми домовимось? На наступне засідання звіт Рахункової 

палати ставимо? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ставимо на наступне.  

 

КОЛІСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Вони готові.  

 

ПОДОЛЯК І.І. Отже, офіційно запрошуємо.  

 

КОЛІСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ Н. Р. Домовились. Фоменко, мабуть, буде. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я вважаю, що  міністр повинен прийти, я вважаю, що  

Тамара повинна прийти… 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Добре.  
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ПОДОЛЯК І.І. ... я думаю, в звіті цьому, я не пам’ятаю, яких сфер він 

торкається… 

 

КОЛІСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Театрів. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я хочу, щоб були по одному представнику. 

 

КОЛІСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Вони були, той раз приходили від 

їхнього департаменту. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Я маю на увазі - з театрів. Бо їм треба відповідати за це. 

 

КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. З театрів? Добре. Ми зв'яжемося з ними. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Треба подивитись, що там є галузеве, і тих, хто 

згадується, запросити. 

 

КОЛІСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ Н.Р. Добре. 

 

ПОДОЛЯК І.І. То все, йдемо? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. Дякую. 

 

ПОДОЛЯК І.І. Дякуємо всім. 


