
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань культури і 

духовності 

 

24 квітня 2019 року 

 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги,  після нашої наради ми 

відкриваємо засідання комітету. У нас є порядок денний. Колега 

Новинський просив не розглядати його закон, тому що він не міг 

залишитися.  

У нас є про узгоджений текст Закону "Про забезпечення 

функціонування української мови…". 

Проект постанови про відзначення 175-річчя від дня 

народження Іллі Рєпіна.  

Проект постанови про відзначення 105-ї річниці з дня 

народження Миколи Лемика. 

Проект постанови про відзначення 100-річчя з дня заснування 

Подільського державного агротехнічного університету. 

Проект  постанови про внесення змін у додаток до Постанови 

Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат, ювілеїв у 

2019 році.  

Про 185-річчя заснування Національного педагогічного 

університету імені Драгоманова. 

До мене теж зверталися колеги, які виступали за розгляд 

постанови, крім колеги Новинського, щодо Іллі Рєпіна.  Ігор Шурма 
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теж просив це перенести. Тому я пропоную оці пам'ятні дати 

перенести, але залишити проект постанови про відзначення 100-

річчя з дня заснування Подільського державного агротехнічного 

університету, тому що ми, як правило, такі речі голосуємо, бо це 

кругла дата – 100 років. 

Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. 

Дякую. Рішення прийнято. 

Отже, колеги, ставиться на голосування проект рішення 

комітету. Я його зачитую: 

Верховна Рада України відповідно до статей 120, 121 

Регламенту Верховної Ради України розглянула в другому читанні 

проект Закону України "Про забезпечення функціонування…" (але 

Верховна Рада ще не розглянула). 

Колеги, дивіться, я вам це зачитую, а остаточно 

прийматимемо рішення  завтра на короткому засіданні. Отже, за 

наполяганням ініціаторів внесення поправок до законопроекту - 

суб'єктів права законодавчої ініціативи здійснено обговорення 

відхилених головним комітетом пропозицій і поправок, що 

стосуються всіх статей законопроекту. Також за наполяганням 

окремих народних депутатів України проведено обговорення 

врахованих головним комітетом пропозицій та поправок з 

наступним голосуванням щодо їх прийняття. Однак окремі 

пропозиції та поправки народних депутатів України, враховані 

головним комітетом, не були підтримані Верховною Радою 

України. З огляду на це була порушена цілісна структура 
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законопроекту та виникли неузгодження між окремими його 

положеннями.  

На виконання доручення Голови Верховної Ради України до 

проведення голосування щодо прийняття законопроекту в другому 

читанні та в цілому, Комітет з питань культури та духовності 

опрацював текст законопроекту з урахуванням результатів 

обговорення правок на пленарному засіданні Верховної Ради 

України під час його розгляду.  

З огляду на зазначене та з метою збереження цілісності 

структурних частин законопроекту, усунення суперечностей та 

внесення редакційних уточнень, Комітет з питань культури і 

духовності на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати 

Верховній Раді України повернутися до розгляду окремих поправок 

та підтримати їх в редакції, запропонованій комітетом, згідно з 

додатком, а також прийняти в другому читанні та в цілому Закону 

України "Про забезпечення функціонування української мови як 

державної" № 5670-д в редакції, запропонованій комітетом, за 

результатами розгляду законопроекту Верховною Радою України в 

другому читанні, додаток - пропозиції Комітету з питань культури і 

духовності до узгодженого тексту проекту Закону України "Про 

функціонування української мови як державної". Я вас ознайомив з 

тим текстом. Ми завтра збираємося у Верховній Раді на коротку 

перерву і його проголосуємо в озвученому мною питанні. 

Колеги, наступне питання. В нас є проект постанови. Нам би 

зібрати, може, доповнення до постанови про пам'ятні дати? Чи нам 

окремо треба зробити? Колеги, як ви вважаєте? Так. 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Миколо Леонідовичу, чи можна перенести 

також це питання, бо всі питання по іменних датах стосуються 2019 

року.  Треба комплексно розглянути і не допустити помилок. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре. Хто за те, щоб перенести це 

питання, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 

Я дивлюсь, що є у нас іще. Ну інших питань у нас більше 

немає на сьогодні. Дякую. Засідання Комітету закрите. 


