
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань гуманітарної та інформаційної політики 
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ТКАЧЕНКО О.В.  Колеги! Пропозиція розпочати засідання Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики. У нас сьогодні трошки 

незвичний порядок денний. Коротко його оголошу.  

У нас зустріч з Міністром культури, молоді та спорту паном 

Бородянським. Це короткий обмін інформацією стосовно стану справ у 

комітеті і планів міністерства, План роботи комітету на другу сесію, про 

Громадську раду  при комітеті та позаштатних консультантів, "Різне".  

Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Приймається.  

Коротко інформую про наші плани. Пане Володимире, у нас є  

законопроекти, які вже зареєстровані, тобто вони в будь-якому разі будуть 

розглядатися  на пленарній сесії цій, і є законодавчі ініціативи. Хотів би вас 

повідомити, щоб ми скоординували дії. Є законопроект 0895 щодо 

удосконалення системи охорони культурної спадщини. Це підкомітет з 

питань культурної політики, який очолює Гео Лерос, законопроекти  1102, 

1103, 1103-1 - про мови і порядок застосування мов в ініціативі пана 

Новинського та Бойка та 1104 - про внесення змін щодо деяких законів щодо 

діяльності релігійних організацій.  

Також є законодавчі ініціативи, які розробляються, про прозорість  

власності провайдерів багатоканальних цифрових ефірних мереж. Власне, 

цей законопроект вже теж зареєстрований. І так само будемо ініціювати його 

найближчим часом розгляд. Про прозорість власності фінансування 

аудіовізуальних електронних засобів - 2072 - в редакції пана Княжицького. 

2036 - про вдосконалення процедури звільнення Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення, який ми будемо розглядати, колеги, якщо немає 
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заперечень, вже наступного тижня. Пане Миколо, наступної середи будемо 

виносити на розгляд ці законопроекти два - 2035 і 2036. 

Так само велика законодавча ініціатива ще про аудіовізуальні послуги. 

А власне, це законопроекти, які вже зареєстровані, а ініціатива - це великий 

закон про АВНП. Так само є ініціатива щодо туризму закону. Зареєстрований 

законопроект  0954  - перехідний з минулої сесії щодо порядку виїзду дитини 

за межі України в редакції пана Палатного, багато законопроектів щодо 

соціальних питань, пов'язаних з допомогою на народження дитини, 

стипендій дітям-сиротам, пільг для дітей, допомоги для дітей з тяжкими 

хворобами. Тобто Тетяна Рябуха, яка очолює підкомітет, ними буде 

опікуватися. А пан Потураєв - попередніми законопроектами як голова 

підкомітету відповідно.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути)  

 

ТКАЧЕНКО О.В.  Я думаю,  міністр розкаже. Ми ж говоримо про 

ініціативи комітету, щоб він був у курсі широкого спектру питань, якими ми 

опікуємося.  

1159 - щодо перепису населення. 1219 - щодо соціального становища 

дітей в редакції пана Павленка. Є законодавча ініціатива щодо законопроекту 

про оздоровлення та відпочинок дітей. І підкомітет у сфері кінематографу та 

реклами, пан Сушко, це закони, власне, 1058, 1058-1 щодо державної 

підтримки кінематографії, які буде розглянуто завтра на пленарній сесії. 0896 

– щодо державної підтримки кінематографії. Це перехідний від пана 

Княжицького щодо кінокомісії. 0953 – щодо гармонізації законодавства у 

сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу і заборона 

реклами алкогольних напоїв та врегулювання особливостей реклами 

тютюнових виробів. 
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Це такі попередні плани на сесію. Очевидно, що будуть 

доповнюватися, але багато тут депутатів зібралося, щоб вас побачити і вас 

послухати. 

Прошу. 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ М.М. Дякую за запрошення. 

У вас дуже багато проектів законів. Ми, я сподіваюся, отримаємо їх для 

опрацювання і діалогу. 

А зараз я хочу розпочати з того, що розкажу вам про нове міністерство, 

тому що воно нове. Це Міністерство культури, молоді та спорту. Коли ми 

думали, про що це міністерство, це міністерство про те, що робить життя 

вартим життя. Це, в принципі, не наш вислів, а вислів одного з британських 

експертів, який працює в такому ж міністерстві у Великій Британії. 

Давайте наступний слайд. 

Тут, на наступному слайді ви побачите всі ті царини, всі ті галузі, 

якими буде опікуватися міністерство. 

 Перше. Це театр, музика, кіно, книги, реклама і концертна діяльність. 

Культурна спадщина – це охорона, облік культурної спадщини, музеї, 

заповідники.  

Спорт – масовий спорт, спорт високих досягнень. Медіа інформаційна 

політика, медіа інформаційна безпека та протидія інформаційній агресії. 

Також сюди буде додано захист дітей. Ми сьогодні говорили із колегою із 

Мінсоцполітики, ми домовилися, що в частині превентивних дій за дітей 

буде відповідати наше міністерство, тобто інформаційно. І у нас зараз колега 

поставив декілька важливих питань, в тому числі доступу дітей до контенту, 

який негативно впливає, і ми вже почали працювати з цього приводу. 

Далі у нас з'являється новий напрямок, такий як волонтерство та 

благодійність.  Я трошки пізніше розкажу детальніше.  

Релігійна етнополітика, є такий напрямок у міністерстві. 
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Гуманітарна та інформаційна політика на тимчасово окупованих 

територіях. Його теж не було виділено.  Тобто це ми перетинаємося в дечому 

з Міністерством тимчасово окупованих територій і міністерством з питань 

ветеранів, об'єднаним міністерством, але ми теж розділили зону 

відповідальності. 

Молодіжна політика і туризм. Туризм передається від Міністерства 

економіки до Міністерства культури, молоді та спорту. 

Наступний слайд. 

Тут ж загальні принципи роботи. Я вже казав проте, що ми працюємо 

над тим, що робить життя вартим життя.  

Другий принцип, який ми зараз впроваджуємо, і я трошки покажу, на 

якій стадії ми зараз знаходимося. Всі наші дії мають мати соціо-економічний 

вимір, бути зрозумілими. І ми будемо зрозумілими. 

В принципі, у світі навіть таку складну галузь як культура, в неї є 

вимірювання. Ми працюємо над цим. І я думаю, що точно до Нового року 

презентуємо систему вимірювання, щоб вона була зрозуміла і суспільству, і 

народним депутатам – всім. 

Третій принцип – це державна підтримка не є безумовним обов'язком 

держави. Тобто державна підтримка – це привілеї, які можна отримати згідно 

правил і процедур, тому що зараз багато в нашій галузі фінансується за 

дефолтним принципом, тобто так було, це інфляція кожний рік, і, в принципі, 

давно ніхто не задавав питання, навіщо ми це робимо.  

Розвиток інклюзивності буде важливою частиною усіх політичних 

рішень, які ми приймаємо, розробляємо і реалізуємо. І ми сприяємо 

інституалізації індустрії, тому що, от наприклад, я як молодий міністр, всі 

хочуть зі мною поспілкуватися. Це добре, це цікаво, але кожен намагається 

вирішити своє локальне питання. Тому ми будемо і в своєму міністерстві, і 

будемо виносити це питання у Верховну Раду, пропонувати все ж таки 

змінити підхід, що таке інституція, яка представляє індустрію. Наприклад, 
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якщо в індустрії налічується, там, 5 тисяч членів, то якщо інституція об'єднує 

20 відсотків, вона може представляти. Всі інші інституції не представляють, а 

мають тільки індивідуальну точку зору. Тоді у нас є можливість розмовляти, 

вирішувати питання. Тобто це дуже правильний механізм, сучасний, який 

дозволяє будувати  і громадянське суспільство, і відповідальність, і таке 

інше. Тому що зараз якась є там громадська організація з трьох людей, і вона 

видає себе за представників великої частини людей, а це є неправдою.  

Наступний слайд. Ключові цілі. Є дві ключові цілі, це стратегічні цілі. 

Вони зараз ще сформульовані, візіонерські, я би сказав. Перше – це 

сформулювати бачення майбутнього України, місце та роль громадянина,  

ключові принципи взаємодії між громадянином та державою. І друге – це 

визначити такі цінності і моделі поведінки, які ми будемо підтримувати, 

заохочувати і такі, з якими ми будемо боротися. Я трошки пізніше, якщо 

будуть питання, розповім, що це означає.  

Далі є третій принцип або ціль – це підвищити залучення громадян до 

суспільного життя. Що таке залучення? У сталих демократіях, особливо 

таких, як Норвегія, Данія, тобто країнах з високими стандартами життя і 

безпеки, люди після роботи залучені до соціального життя громад. Тобто 

вони роблять ще щось спільне для загальної користі. Взагалі це дуже 

важливо з усіх точок зору: і з обороноздатності, і з розуміння один одного, і 

сталого розвитку суспільства. Тому що от я розмовляв з міністром оборони з 

цього приводу, ми повинні, ну, на наш погляд, на мій погляд, ми повинні 

бути таким суспільством, що коли ворог думає на нас напасти, він повинен 

розуміти, що кожен українець візьме гвинтівку і буде відстрілюватися. Тобто 

сто відсотків українців будуть протистояти ворогу. І це дуже серйозний 

виклик для нас, і до цього ми повинні також йти.  

Я вже сказав про соціо-економічні виміри. Далі у нас є суто 

економічний показник – це підвищити частку культурно-креативного 

продукту, спорту і туризму з 8% валового внутрішнього продукти до 12-14%.  
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Шостий  пункт – підвищити  приналежність громадян сприйняття себе 

частиною до єдиного українського культурного простору. Це теж буде індекс 

і це велика дискусія, яка у нас є і в команді, і в міністерствах зараз, що таке 

приналежність, як вона повинна вимірюватися, якими ми повинні 

користуватися інструментами. Але, в принципі, в загальному це зрозуміло, 

про що, це коли я як доросла людина можу пояснити, що таке українець, 

місце України в світі, чим Україна відрізняється від інших країн. Ну тобто 

там є перелік того, що говорить про мою приналежність до громадянства 

нашої країни. Це не тільки наша частина відповідальності, але це частина 

відповідальності, якщо казати в виконавчій владі Міністерства освіти і всіх 

тих, чиї ролеві моделі наслідують наші співвітчизники.  

Я вже казав про стійкі інституції. І восьме – це підвищити доступність 

культурних послуг в діджеталі. Наприклад, у нас є, там, Український 

інститут книги. Вже протягом цього року розробляє такий проект, як 

електронна книга. В рамках цього проекту є можливість кожному 

громадянину безкоштовно читати, там, мені здається 3-4 книжки при тому, 

що сьогодні 75 відсотків громадян не читає жодної книги протягом року. 

Тобто наше завдання – популяризувати читання, тому що читання є 

елементом розвитку критичного мислення. Розвиток критичного мислення є 

питанням інформаційної безпеки. Давайте далі.  

Цільова структура міністерства. Тут такий загальний слайд. Ми 

продовжимо ту політику, яку обрав попередній уряд, тобто це відділення 

політики від реалізації. Ми хочемо завершити цю модель. Тобто ми 

розділимо: вплив політики, формування політики - це залишиться в 

міністерстві. І реалізація політики буде винесена в агентства, інститути, 

фонди й інспекції. Це загальний принцип, він затверджений був як 

експеримент, і в уряді ми дискутували зараз це питання. Це буде напрямок 

продовження реформування міністерства. Давайте далі.  
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Перший набір міністерства. Є багато тут, можливо, лякаючих термінів. 

Я можу пояснити, що це означає. Наприклад, перший є "індекс маніпуляції та 

свободи слова". Ми думаємо над тим, що зараз є, наприклад, Ігор Куляс, який 

робить моніторинг маніпулятивності ЗМІ. І, в принципі, на наш погляд, це 

дуже важливо для країни розуміти на державному рівні в тому числі, що таке 

"маніпуляція", яка вона, як ми до неї відносимося. Тому що та гібридна війна, 

яку з нами ведуть, вона ведеться, в тому числі, шляхом маніпуляцій 

суспільною думкою.  

І ми вже знаємо, що є і спеціальні війська у країни-агресора  - у Росії, і 

спеціальні завдання, які вони отримують. Тому нам треба бути озброєними і 

бути готовими до цієї війни, щоб протистояти їй різними засобами. Це один з 

цих засобів.  

Далі, якщо ви бачите, ми поміняли щодо кіно, це обсяги, частка 

приватних українських та іноземних коштів у сфері кіно. Тобто ми міняємо 

цю парадигму, коли ми говоримо, що ми розглядаємо кіноіндустрію 

виключно, тобто держава, як те, що треба просто фінансувати великими 

коштами. Наше завдання – її розвивати. А розвиток – це означає, що ми 

дивимось на баланс приватних коштів в індустрії і державних. 

Я хочу також повідомити комітет, що я сьогодні мав зустріч з Держкіно 

і Радою при Держкіно, і в серпні був проведений 11-й пітчинг, на якому було 

прийнято рішення і отримана перемога фільмам на 1,7 мільярда гривень.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. … (не чути, без мікрофону)  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Що? Це не кошмар, це просто перевищує 

втричі поточний бюджет Держкіно. Тобто в серпні була визначена державна 

підтримка фільмів на 3 роки вперед, при чому рада вийшла, на наш погляд, 

юридичний погляд, за рамки своїх повноважень і Держкіно, тому що 

максимальна сума, якою вони можуть оперувати, це 500 мільйонів гривень на 
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рік, але це частина проблеми. Друга частина проблеми, що кошти тільки на 

ігрове кіно, дебютне кіно і ко-продукцію. Рада взагалі не передбачила, тобто 

так як кошти уже вичерпані, тобто анімація, документальне кіно, серіали і 

рібейти, які зараз в парламенті, вони теж фінансуються з цього фонду, вже не 

мають джерел фінансування. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Я у зв'язку з цим готовий був запропонувати 

допомогу депутатів у розслідувані цієї ситуації, тому що вона кричуща. 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Ну, тут розслідувати – не розслідувати, взагалі 

ми будемо змінювати принципи прозорості фінансування кіно, ми будемо 

вводити рейтингування продюсерів, тому що, на моє глибоке переконання, я 

вже казав про це, державне фінансування – це є привілей. І якщо ви 

приходите, наприклад, в банк, вам не видадуть кредит, якщо ви 2 рази до 

цього не повернули вчасно, або навіть один раз не повернули те, що ви 

обіцяли. А у нас люди обіцяють на пітчингу золоті гори, а в результаті… 

Значить, півтора мільярда гривень за останні 3 роки держава виділила на 

підтримку кіно, а повернулося до Державного бюджету ті цифри, які сьогодні 

озвучувалися. У мене немає паперів, але ті цифри, які сьогодні озвучувалися  

Держкіно, не більше 30 мільйонів гривень. Це просто подумати про те, як ми 

витрачаємо… Тобто кіно треба підтримувати, його треба підтримувати більш 

свідомо, мені здається. Тобто не більше свідомо, а набагато свідоміше, ніж 

зараз.  

Ми будемо вводити механізми, ми будемо вводити прозорість і таке 

інше. 

Далі. Ми вже казали, що одним із наших критеріїв є спорт, тому що 

фізична активність – це не тільки здоров'я нації, це і зменшення видатків 

міністерства, взагалі держави на здоров'я нації. Це також рольові моделі, це 

також… Наприклад, Ізраїль ставить перед собою завдання в спорті 
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збільшення обороноздатності країни, тобто ті завдання, які ми поставимо і 

держава поставить разом з нами перед цією індустрією, також будуть 

виконуватися. І таке інше.   

Тобто це початок. Я не буду всі перелічувати показники, ви їх бачите. 

Це вам для розуміння, як ми мислимо над тим, чим ми будемо займатися. Тут 

написано: перший набір. Це перший крок, їх буде більше, вони будуть по 

кожній індустрії, будуть ключові, будуть другорядні, їх буде не більше 5-и на 

кожну галузь. Можливо, за ними будуть стояти якісь індекси, набір більш 

складних індексів або вимірювань. 

Ті законопроекти, які зараз в роботі у нас, це Закон про аудіовізуальні 

медіапослуги, ми вважаємо його принциповим, тому що він також визначить 

всю політику в цій царині, закон стосується структурного апарату, це 

Олександр Владиславович сьогодні казав, про кінематографію вже сказав 

теж. І закон про капеланство, який лежить у Верховній Раді, і ми вважаємо 

його дуже важливим. У нас ще є набір законів, просто ми сьогодні ще не 

готові до їх обговорення, ми будемо їх з вами обговорювати в процесі обміну 

інформацією і регулярних зустрічей.  

В принципі в мене все. Якщо у вас є запитання, я з радістю на них 

відповім.  

 

ТКАЧЕНКО  О.В.  Хронометраж. Перепрошую, час на запитання 

хвилин 10-15. Будь ласка, по черзі піднімайте руку. Микола, Гео. Будь ласка. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую за презентацію. Цікаво, ви тільки почали і 

в принципі структуровано, зрозуміло. В мене питання щодо вашої думки і 

думки голови комітету. У віданні комітету культури раніше були ще архіви, 

але було так, що архіви, на жаль, підпорядковані Міністерству юстиції. Це 

відбувається не у всіх країнах, бо в більшості країн архіви якраз 

підпорядковані Міністерству культури. І з цим працюють, тому що 
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створюються ці архіви, цифруються, відкрито виставляються на сайт, це 

величезна галузь культури.  

Як ви ставитесь до того, щоб підпорядкувати архівну систему вашому 

міністерству? Мені здається, що це було б доцільно. 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Ми почали дискусію з Міністерством юстиції, 

це була ініційована Міністерством юстиції ця дискусія. Вони також 

вважають як і ви, що архіви повинні бути передані Міністерству культури в 

управління. Ми зараз розберемось, що це значить. Я вважаю, що це 

правильно. Більш того, в нас в архівах зберігається національне надбання, 

тобто ми навіть не знаємо, що воно там є, а люди могли би бути дотичні до 

цього, бачити це, виставляти і таке інше. Я погоджуюсь з вами. Ми це якраз 

дискутуємо.  

 

ЛЕРОС Г.Б. Стосовно першого слайду, я хотів би, щоб ви добавили 

туди поняття "меценатство", тому що це різне,  від благодійництва. І ще 

другий пункт у вас був, щоб там присутнє було поняття "меценатство". Я 

зараз не кажу про філантропів, але саме меценатство.  

І друге. Треба відрізняти музеї і галереї. Це абсолютно різні, там тільки 

музеї були. 

І третє питання, яке в мене є. Чи плануєте ви створити такий самий 

реєстр культурної спадщини. Я зараз не про будинки кажу, а про картини, які 

є на балансі у музеїв.  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Гео порушив дуже правильно питання. З 

приводу галерей, я не знаю, чи там взагалі держава в якій частині повинна і 

яка в неї роль, мається на увазі недержавна частина, але точно, що ми 

повинні всі разом зробити, то це навести лад в розумінні чим ми володіємо, 

тому що в принципі, якщо ви зараз запитаєте мене чим ми володіємо і де 
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воно знаходиться, вам ніхто не відповість. Це велика робота, тому що це не 

просто робота по створенню цього електронного реєстру, а електронний 

реєстр повинен бути наповнений, а наповнення це окреме завдання. Якщо ви 

знаєте, то в нас у музеях виставляється 2-3 відсотки від того, що зберігається, 

з одного боку. А з іншого боку, є музеї, наприклад, "Батурин", де взагалі 

нічого не виставляється. Тобто в нас такі перекоси. В нас є така і інша 

частина. 

Пересопницьке Євангеліє, яке зберігається в бібліотеці Вернадського, 

але в принципі, на мій погляд, воно повинно було б бути виставлено, 

наприклад, в Національній парламентській бібліотеці. І тоді кількість людей, 

яка буде приходити в бібліотеку і взагалі розуміти, бути дотичними до 

українського культурного коду, вона буде набагато більша ніж зараз. Тому - 

так. Щодо меценатства - так, ми додамо. Тому що ми також будемо 

формувати політику і в цьому аспекті.  

Дякую.  

 

КАЧНИЙ О.С. Шановний Володимире Володимировичу! На минулому 

засіданні нашого комітету я якраз порушував питання щодо ефективного 

використання коштів з державного бюджету на Держкіно.  І приємно, що ви 

якраз теж звернули на це увагу. Хотілося б, щоб механізми і критерії, по яких 

будуть використовувати кошти, і механізми відповідальності тих людей, які 

беруться за цю роботу, були прописані в цих ваших нових документах, 

постановах і таке інше.  

І друге питання, що стосується релігії. Яка позиція вашого 

сьогоднішнього міністерства, ваша особисто щодо втручання держави в 

релігійні питання? І якщо ми говоримо про Закон про капеланів, то хотілося 

б ще раз зрозуміти, це стосується виключно християнства, виключно якоїсь 

конфесії, чи це будуть і мусульмани, і протестанти, і Українська православна 

церква, і ПЦУ, і інші? Будь ласка, хотілося б ваше бачення.  
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Дякую.  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Значить, тобто в нас у державі церква відділена 

від держави. І я вважаю, що держава не повинна втручатися в діяльність 

церкви. Але і церква не повинна заходити на територію держави. Це дуже 

важливо. У нас є церкви, які формують, не буду казати, що формують, є 

інформація, що в деяких церквах, наприклад, у нас є парамілітарні, як це 

сказати, утворення, групи, так, підрозділи, я не знаю. Це царина вже СБУ, 

там правоохоронних органів, вони повинні на це реагувати і таке інше.  

Але у держави є завдання робити так, щоби конфесії жили мирно, 

забезпечувати мирність співіснування всіх конфесій, і ми на цьому будемо 

стояти, як і стояли, мені здається, в усьому цивілізованому світі. Це нічого 

нового тут немає.  

Що стосується Закону про капеланство, він уже пройшов перше 

читання, і я зараз не пам'ятаю, але мені здається, що цей закон не може 

обмежувати по філософії того, хто може бути капеланом. Ну я думаю, що 

капелан - це військовий (как правильно сказать?) пастор, священик, так, 

військовий священик. І наше завдання - забезпечити рівний доступ всіх вірян 

до такого інструменту, тому що вони захищають, всі захищають нашу 

Батьківщину на лінії розмежування, на Сході нашої  країни.         

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути)  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Закон дає можливості. Мені здається, що це 

очевидно. Ми не можемо якось їх, ну мені здається так, я зараз не скажу 

точно, ну я вже не пам'ятаю, ну просто… Ми керувались, те, що я читав, і те, 

що дивились наші юристи, там не було якихось обмежень щодо якихось 

конфесій. Ну ми ще раз переглянемо і поговоримо з Міністерством оборони, 

якщо це… 
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ТКАЧЕНКО О.В.  Пане Юрію, будь ласка.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане міністре! Ну найперше, чи доступна 

ця презентація, з якою можна ознайомитися не тільки на стіні, але й в більш 

системному варіанті. Можна буде (да?) її отримати?  

І що стосується мого запитання. Ну зрозуміло, що дане міністерство, 

воно об'єднує цілу низку різних політик, які тривалий час жили в різних 

структурах. Кожна з них сформована і має своє законодавство, як базове, так 

і багато там інших таких законів, більш дрібніших, величезну базу  

підзаконних актів, нормативних і так далі. Тому найперше питання: на якій 

стадії розробка Положення про міністерство? Бо, власне, саме Положення 

про міністерство, воно далі оці ваші ідеї має перевести на нормативну 

законодавчу мову, що дасть можливість державним службовцям й іншим 

структурам виконувати, власне. покладені на них завдання і досягати того 

КП, який ви ставите перед собою. 

Також ви назвали, там, структуру, разом там міністри, агенції. Чи є у 

вас бачення, яка це кількість міністрів, заступників міністра, я маю на увазі, 

кількість департаментів, кількість управлінь, інспекцій, агенцій, тому що це 

все а) в першу чергу кадри, які очолюють, по-друге, саме із структури 

заступників міністра буде зрозуміло, яка там пріоритетність є кожної із сфер, 

ну і так далі.  

І ще один важливий момент. Наскільки у вас є сьогодні вже розуміння, 

бо зі свого досвіду можу сказати, в міністерстві можна придумати будь-яку 

прекрасну ідею, будь-яке завдання найкраще поставити, але виконувати його 

буде та людина, яка працює отам – в самому крайньому селі України. Тому 

чи зрозуміло, чи бачите ви, який структурний підрозділ міністерства є в 

обласній державній адміністрації, районній державній адміністрації, яким 

чином міністерство бачить реалізацію своєї політики через об'єднані 
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територіальні громади та в рамках реформи децентралізації? Бо, на жаль, 

якщо говорити, ті міністерства, які ви сьогодні очолили в рамках одного 

міністерства, на жаль, вони втратилися в рамках програми чи реформи 

децентралізації, їхніх підрозділів практично в ОТГ немає. Таким чином для 

значної території України сьогодні та політика, яку ви представляєте, вона 

залишилася поза ними, бо немає того представника міністерства, який буде її 

супроводжувати, впроваджувати на конкретній території. 

Ну і дуже, звичайно, важливо, який там план і ви бачите свої 

законодавчі роботи, бо як реалізація мети, завдань, так і КП, вони є достатньо 

новими, і навіть в цьому залі не всі зрозуміли ті слова, окремі слова і окремі 

позиції, які ви представляли, що говорити про людину отам (да?) внизу, яка 

буде читати ваші рішення.  

 

ТКАЧЕНКОО.В. Пане Юрію, не виступ, а запитання, будь ласка.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Дякую. 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Багато запитань було. Давайте з Положення 

почнемо. Положення буде зроблено протягом тижня, фінальне. Ми повинні 

його узгодити ще з іншими міністерствами. Воно вже пишеться, зрозуміло. 

Тобто тиждень - десять днів і ми повинні закінчити.  

Що стосується самого міністерства, так, ми розуміємо приблизну 

структуру міністерства, ми керуємось тими принципами, які закладені в 

реформи, тобто що виконання повинно бути відділене від політики, з одного 

боку. З другого боку, коли ми говоримо про будь-який новий  ЦОВ  або  

будь-яку нову державну установу, це коштує державному бюджету 10 

мільйонів гривень, тому що це базовий апарат, який супроводжує, так, це 

така вартість, вона, можливо, скажімо так, з точки зору тих мільярдів, які ми 

витрачаємо на інші сфери, можливо, це не так видно, але великий державний 



15 

 

бюджет складається з таких теж бюджетів. Тому ми дивимось, коли ми 

приймаємо рішення там створювати чи не створювати, на ту суспільну 

користь, яка в цьому є, і  вартість цього.  

Так ми бачимо: заступників буде… Чотири, п'ять? П'ять. Ми ще 

вирішуємо питання, ви знаєте, що Кабмін створив Державну службу з 

етнополітики і релігій. І нам треба вирішити, тому що в цій службі поєднані 

зараз і виконання, і політика, і вона суперечить трошки нашій концепції. І ми 

зараз з Юрашем ведемо діалог, як це краще зробити, щоб ми витримали і 

загальний… Ну коротше, у нас є діалог з людиною, яка займається 

професійно цією справою довгий час. Я думаю, що протягом тижня ми вже 

зрозуміємо, як це буде виглядати. Від цього теж буде залежати структура 

наша.  

І останнє питання було - структура на місцях. Тут треба зрозуміти 

взагалі, яка… Тобто не завжди необхідна міністерству структура на місцях. 

Ну на мій погляд, так, поки що. Тому що якщо ми, як ми бачимо, наприклад, 

там, ну наприклад, якась сфера там спорту, так, то у нас є ключові завдання, 

наприклад, одне завдання - стимулювання доступності масового спорту. Це 

означає, що ми повинні ініціювати створення таких норм і стандартів, що, 

наприклад, у кожному дворі є спортивна площадка, яка відповідає в цій 

територіальній громаді тим… Ну, наприклад, на Чорному морі вона буде 

відрізнятися від тої площадки, яка є в Карпатах або в Закарпатті. Тобто там є 

регіональні особливості. Але через політики, через нормативи ми  можемо на 

це впливати без людей на місцях.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А утримання?..  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Утримання? Я кажу, що відкриті площадки. 

Відкриті. Утримувати їх повинні громади. Тобто місцеві бюджети, так? І це 

нормально взагалі. Це в усьому світі так відбувається.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути)  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Ну дивіться, їх можна зобов'язувати. Є різні 

способи. Ми взагалі звикли зобов'язувати всіх. Так, у нас всі зобов'язані. Так, 

можливо, зобов'язувати. Це буде на рівні закону вирішуватись. Так? Або, 

наприклад, це буде обов'язковим, або буде не обов'язковим. Моя позиція 

зараз, так, що ми повинні разом будувати країну. І якщо ми всі вважаємо, що 

це важливо, це буде обов'язковим нормативом, який ми будемо досягати 

протягом  якогось часу. 

Що стосується тренерів і всього іншого, ще зарано говорити - як, але, в 

принципі, принцип, який у нас закладений, і мені здається, ви якраз про 

нього теж говорили, коли критикували Міністерство охорони здоров’я, ви 

казали, що один принцип вам подобається -  це принцип, коли гроші ходять 

за пацієнтом. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що ви так казали, 

пане Юрію.  Тому в нас теж щодо тренерів, якщо гроші ходять за дитиною, 

то це теж варіант, коли тренери отримують справедливу заробітну плату.  

Тобто це зарано про це ще говорити фахово з мого боку, але це ті 

думки, які в нас є з приводу вашого питання. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Пан Сушко, будь ласка.  

 

СУШКО П.М.  Шановний  Володимире Володимировичу, в мене до вас 

два запитання буде. На вашу думку, як таке стало можливим, що за 

результатом 11-го пітчингу перевищений ліміт коштів в 3 рази. Ми вас 

просимо провести розслідування з цього питання. 

І друге питання. Що ви будете з цим робити, бо, як ми бачимо, немає 

сенсу проводити наступні пітчинги 3 роки, чи відміняти результати 11-го 

пітчингу Держкіно?   
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БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Це питання правильне, складне. На сьогодні я 

поговорив з радою, яка є при Держкіно, рада – незалежний орган, який 

призначається Кабміном за поданням, але звільняється тільки за особистим 

бажанням, такий механізм закладений в законі. Тому ми поговорили з радою, 

рада пішла радитись як вона буде виходити з цієї проблеми. Це перше. 

Друге щодо, і це пов’язані речі, тобто відповідь на питання, що робити 

з 11-им пітчингом дасть відповідь на питання, що робити з 12-им.  Вони 

пов’язані. Ми домовились, що рада попрацює. Якщо їй буде потрібно, 

залучить нас для консультації і озвучить ті рішення, які вона повинна 

озвучити.  

З нашого боку я все сказав. Я вважаю, що це безпрецедентне рішення, і 

воно таке трошки, воно: а)  порушує закон, б) навіть якщо так було вирішено, 

то треба було вголос сказати, що ми визначаємо політику країну на 3 роки. 

Це серйозна штука. І 1,7 мільярдів – це великі кошти, дуже великі кошти на 3 

роки. Для державного бюджету це велике навантаження.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. За те пан Іллєнко пішов і передав вам привіт. 

Пані Констанкевич, перший заступник голови комітету. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановний пане міністре, найперше я вам хочу 

подякувати за можливість сьогодні спілкуватись у форматі розширеного 

засідання комітету за вашої участі, сподіваюсь, що і  наступні засідання 

комітету будуть  відбуватись або за вашої присутності, або ваших 

заступників і в такий спосіб наша робота комітету буде більш ефективною і 

матиме  конкретні результати.   

Я хотіла би сформулювати три питання. 

Перше. Скажіть, будь ласка, чи буде проведена ревізія роботи 

попереднього міністерства і зокрема надана оцінка їхнім діям в частині 
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невиконання законодавства і державних постанов і ефективності роботи в 

частині освоєння державних коштів. Це перше питання. 

Друге питання. Власне, це в продовження того, що звучало про 

представництво в умовах децентралізації, мене більше цікавить не те, що ви 

казали, - присутність певних органів на місцях, а чи буде сформульована оця 

культурна політика в умовах децентралізації, тобто базові якісь  ідеологічні 

концепти, щоб це було зрозуміло дійсно на місцях. Необов'язково мати 

намісника там на місці, і важливо розуміти політику уряду в контексті 

децентралізації, саме культурну політику.  

І третє питання. Я як освітянин знаю, що питання мистецької освіти 

уже порушувалося і це, швидше, прохання про те, щоб мистецька освіта,  

вона теж була обговорена публічно якраз представниками і освіти, і 

культури, і було напрацьовано той варіант, який буде прийнятним для усього 

суспільства. І найбільше, що він створить отой культурний генофонд для 

майбутніх поколінь. 

Дякую. 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Дякую за питання. 

Я почну з кінця. Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, є реформа 

мистецької освіти, яку запроваджує Міністерство культури. Ця реформа 

почалася з Міністерства освіти, і ідеологія цієї реформи – це 

дитиноцентричність, це дуже важливо теж розуміти. Якщо буде комусь 

цікаво,  я можу потім більш детально це розповісти. І є частина суспільства, 

яка проти якихось елементів цієї реформи. У нас є запланована зустріч з 

усіма стейкхолдерами і ми, там, протягом одного, двох, трьох тижнів повинні 

зрозуміти, які претензії, як вони впливають на суть реформи, як вони 

впливають на елементи реформи, і вийти з якимось рішенням вже, якщо 

треба щось там доповнити і таке інше. Це на останнє питання.  
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Що стосується другого питання. Зараз ми готуємо програму уряду, і в 

програмі уряду є поняття, як соціальні стандарти. І наше міністерство 

розробляє зараз соціальні стандарти з точки зору нашої царини. Це якраз той 

механізм, який, я вважаю, може бути дуже дієвим без спеціальних органів на 

місцях.  

А перше питання?  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Перше – аналіз, оцінка… 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Да, аналіз, оцінка  попередників. Ну дивіться, в 

принципі, для аналізу і оцінки попередників в країні існує, там, Рахункова 

палата й інші професійні органи, які повинні цим займатися. Силами 

міністерства, будемо чесними, це зробити практично неможливо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Ви маєте право ініціювати.    

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Так, так, ми маємо право ініціювати. Більше 

того, недавно була закінчена перевірка Рахунковою палатою, я ще не дивився 

звіт, ми якраз отримаємо його. Ми ініціюємо, звичайно, але від професійної 

якості виконання цієї роботи будуть залежати ті висновки і ті дії, які повинні 

бути прийняті державою з цих питань. Наше завдання – зробити так, 

інституціалізувати всі наші дії так, щоб ми продвинули країну вперед. Ми 

прийшли служити, і це для нас такий дуже свідомий вибір.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Пані Федина. І на цьому завершимо запитання. Будь 

ласка. Що? Почули? Супер.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. У мене одне питання.  
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ТКАЧЕНКО О.В. Тільки не виступ.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Ні, коротеньке.  

Реорганізація, ліквідація міністерств відбувається, звільнення, 

перепризначення. Скільки ви на це взяли часу? Ну, мінімум це три місяці 

ліквідаційні комісії. Але чи вони вже створені, чи ця робота йде? 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Ми йдемо точно по законодавству.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Тільки базове міністерство?  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Базове міністерство, Міністерство 

інформаційної політики. Тобто ліквідуються 2 міністерства: Міністерство 

культури і Міністерство молоді і спорту. Сьогодні повинно бути 

зареєстровано...  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. … (не чути, без мікрофону)  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Так, сьогодні подаються ліквідатори, тобто у 

нас уже є голови ліквідаційних комісій. Ми дуже намагаємося закінчити все 

за 3 місяці так, щоб з 1 січня почати працювати вже в нормальному режимі, 

але реалістично, я думаю, що почнемо з 1 лютого, якщо дивитися правді в 

очі. 

Щодо штатної чисельності. Я відповім на ваше запитання по-іншому, я 

не знаю, яка штатна чисельність. Зараз ми просто плюсуємо все. Але є більш 

важливе питання, на мій погляд, це заробітна платня. І я його теж сьогодні 

порушу, тому що доки  ми будемо "ховати голову в пісок" і казати, що у нас 

державний службовець повинен отримувати меншу суттєво заробітну плату, 

ніж отримує він на ринку, доти у нас буде не дуже ефективне управління 
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державою. Наприклад, я попросив професійні агентства зробити аналіз з 

точки зору, є методики, які порівнюють ринкову заробітну плату за різними 

критеріями. Так от, по цим критеріям заступник міністра повинен 

отримувати, якщо він працював на ринку, він би отримував 180 тисяч 

гривень. Це ринкова заробітна платня заступника міністра. І ми повинні 

чесно про це почати говорити, тому що поки заступник міністра отримує 50 

тисяч гривень, ми не можемо залучати з фахового принципу заступників. 

Тобто ми будемо залучати людей, у яких або є збереження, якісь статки, або 

як завжди, скажімо так. 

Тому реформа і чесний діалог з суспільством з цього приводу 

необхідно розпочати, і тоді, можливо, кількість людей, яка буде в 

міністерстві, вона буде іншою. Тому що ми можемо набрати на ринку людей, 

або платити тим людям, які вже працюють міністерствах, ті кошти, які їм 

пропонує ринок. Мені здається, це чесно. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. А для того, щоб ми могли завершувати, останнє 

коротеньке питання колишнього голови Комітету з питань культури і 

духовності.  

Я прошу потім міністра залишитися на пару хвилин і колег та 

проголосувати 2 питання.  

Будь ласка. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Я дуже коротко. У мене навіть не питання, а 

побажання, ви все одно працюєте над структурою. Перша проблема, яка 

існує, це не зовсім ваша, але це проблема розвитку української культури за 

кордном, в діаспорі, там, де жили українці. Це важлива тема, тому що в 

Польщі зараз всі фестивалі українські фактично зникли і закрилися. У нас є 

Український інститут. Тобто це те, над чим варто думати. 
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Ще одна важлива тема, це коли ми стикалися з проблемою, коли ми 

говоримо, наприклад, про культурні заклади в регіонах: театри чи музеї. В 

кожній європейській країні вони, от ви казали, що навантаження на бюджет, 

вони фінансуються, можуть фінансуватися з бюджетів різних рівнів і навіть 

приватним коштом. А у нас якщо це державний театр, то вже місто не може 

його підтримати, хоча часом і хоче. Це теж механізм, над яким, мені здається, 

треба подумати. 

Дякую. 

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Я з вами погоджуюся з приводу підтримки. 

Що стосується нашої культурної політики за кордоном, мені здається, 

що, по-перше, ми повинні для себе її сформулювати, тому що це культурна 

дипломатія. У нас є країни, де ми повинні - зусилля наші повинні бути 

більші, десь менші. Тобто це робота спільна з Міністерством закордонних 

справ, я думаю, з Міністерством оборони, як це не дивно. Тобто з  тими 

міністерствами, які забезпечують діяльність нашої країни і представництво 

нашої країни за кордоном, і міністерствами, які працюють на спроможність 

нашої країни захистити себе. І культурна політика закордонна, вона в тому 

числі є інструментом захисту державних інтересів. Тому ми повинні разом, і 

ми вже цю роботу, я можу сказати прямо, розпочали, почали говорити про 

це, в тому числі зараз там ми всі перенавантажені, але для того, щоб ми були 

успішні, ми повинні розуміти точки, в яких ми повинні бути присутніми. І це 

дуже важливо, дуже важливо. Це принципово.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я хочу просто з приводу цього поінформувати колег, 

що у мене була розмова, значить, я не буду називати прізвища, з нашим 

громадянином, який їздив підтримувати протести опозиції в Москву. І, 

значить, ця людина, до речі, завітала до Українського культурного центру. 

Можливо, не всі знають, значить, Український культурний центр є власністю 
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України. Власністю України! Це великий, на декілька поверхів, культурний 

центр. При ньому є готель насправді, не тільки площі виставкові. Раніше це 

було б потужне представництво України в Москві. Зараз він майже закритий. 

Він наш, вони нічого не можуть зробити, ми там сплачуємо тільки податок на 

землю. Значить, там немає ніякої активності, ніякої. У нас є можливість, 

нехай би вони закривали, нехай би вони робили перешкоди, але ми маємо 

майданчик, наш власний український, наша власність. Там немає зараз 

співробітників. Значить, туди приходять, до речі,  українці, які сподіваються, 

що там, може, щось буде. Тобто ми маємо можливості вести там свою, хай би 

яку, значить,  проактивну політику - і не ведемо. Це, я вважаю, хибний шлях. 

Я вважаю, що ми повинні це розглянути. Можливо, ще, значить, використати 

якісь інструменти, щоб з'ясувати його долю. Він в "ДУС", наскільки я 

попередньо з'ясував, у власності знаходиться.  

Значить, з приводу планів реорганізації Державного управління 

справами, треба з'ясувати, значить, які будуть плани щодо нього, щоб він, 

може, не пішов "з молотка".   

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути) 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ну тим не менше. Я вважаю, що це відповідальність 

не лише Міністерства закордонних справ, це і наша пряма відповідальність. І 

я думаю, що ми маємо всі разом подумати, як з максимальною користю 

використати ту можливість для просування української точки зору навіть у 

столиці країни-агресора.  

 

ТКАЧЕНКО О.В.  Дякую всім. Дякую від себе, сподіваюсь, і від 

вашого імені, міністру за візит і першу конструктивну продуктивну розмову. 

І сподіваюсь, що це початок нашої співпраці між міністерством і нашим 

комітетом. Наразі я хотів би припинити нашу розмову. 
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ПАВЛЕНКО Ю.О. А у нас не передбачено обговорення? Тільки 

запитання?  

 

ТКАЧЕНКО О.В.   Ні-ні, я перепрошую. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. У мене одна пропозиція до рішення.  

 

ТКАЧЕНКО О.В.  Я перепрошую. Хронометраж, вірніше, час для  

запитань, був набагато менший, ніж ми його використали. Інакше ми не 

встигнемо провести ті рішення, які потрібно провести на комітеті. І потрібно        

відпустити міністра працювати, а нам повертатися до зали.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. У мене пропозиція. Пропозиція до цього питання.  

 

ТКАЧЕНКО О.В.  Я перепрошую, я вже дав кілька разів усім слово.  

Хотів би поставити на обговорення  два питання: Закон  "Про 

прозорість власності провайдерів програмної послуги" (2035) і Закон "Про 

вдосконалення процедури звільнення призначених членів Національної 

ради". Я говорив про них минулого разу. Вони на часі, особливо з приводу 

Нацради, тому що там є колізія стосовно правомочності членів Нацради, в 

яких термін дії їхніх повноважень зараз закінчується.  

Просив би проголосувати за те, щоб обговорити це питання на 

наступному комітеті, який відбудеться у середу. Хто за? Рішення прийнято. 

Будемо обговорювати наступної середи.  

Так само я просив би голів підкомітетів надати пропозиції стосовно 

Громадської ради, наповнення, маю на увазі запрошення членів, їхнього 

функціонування і на наступному комітеті наступної середи ми так само 

обговоримо це питання.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  (Без мікрофону)  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Думаю, да. Дякую.  

Будь ласка, Юрію.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. В мене, власне, до плану роботи комітету. Ми вчора 

проводили засідання підкомітету і я чому хотів, щоб ми сьогодні це 

обговорили, бо час. Була ініціатива голови підкомітету, 30 вересня – це день 

усиновлення, провести або комітетські слухання, або зустріч в рамках 

комітету з батьками-усиновителями, прийомними батьками, власне, з тими 

людьми, які причетні до цього свята, і це є у віданні нашого комітету, тим 

більше, що тут є величезна кількість проблем сьогодні в сфері сімейних форм 

виховання.  

Тому, якщо була б підтримка, то 30 вересня провести в якійсь формі на 

базі комітету цю зустріч.  

 

РЯБУХА Т.В. Справа в тому, що ми дійсно вчора обговорювали це 

питання, я виносила пропозицію, але попередньо ще узгодивши формат цієї 

зустрічі з членами підкомітету, потім я винесу це питання на обговорення.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Миколо, будь ласка. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. По цьому порядку денному план роботи 

комітету, який є, тут все нормально, але є одне питання, яке стосувалось 

комітетських слухань, не парламентських, а комітетських, і воно ставиться на 

голосування. Ми дали пропозицію провести слухання в комітеті на тему: 

"Розвиток туризму в Карпатському регіоні", оскільки Карпатський регіон є 
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одним з найбільших, на рівні комітету, комітетських слухань, і я би просив 

підтримати цю пропозицію, якщо ви не проти.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Я завжди за діалог, але для того, щоб всі були в тій 

самій інформаційній експертизі, яка є у вас стосовно цього питання, я просив 

би надати якісь документи, проінформувати нас, на рівні підкомітету 

вирішити це питання, винести на комітет, і ми обов’язково це проголосуємо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону)  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Звести інформацію. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Просто з юридичної точки зору прийняті всі 

наші пропозиції щодо парламентських слухань, вони є в порядку денному, 

але комітетські просто по процедурі голосуються, вони тут є, але вони по 

процедурі голосуються окремим рішенням.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Я дуже люблю підкарпатський туризм. Можна  в чат 

скинути інформацію якусь, щоб ми зрозуміли про що ідеться?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Добре.  

 

БОРОДЯНСЬКИЙ В.В. Якщо можна, я  скажу, це дуже добре, що ви 

опікуєтеся темою туризму. В Україні неможливо порахувати взагалі вклад в 

економіку туризму зараз, тому що не існує системи обліку, яка існує в усьому 

світі. Але за нашими розрахунками ми маємо тільки десь 2% в структурі 

ВВП, тоді як більш розвинуті країни мають 6%, це, наприклад, Італія, а деякі 

країни мають 10%, наприклад, Грузія.  
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Щоб це було концептуально, нам треба, мені здається, об'єднати в 

цьому зусилля і подати через уряд, через Верховну Раду програму розвитку 

України як туристичного центру. Тому що це мільярди доларів, які ми 

можемо залучити в країну. Тому що зараз, знову ж таки, за нашими оцінками, 

бо в нас немає точної інформації, ми її збираємо, у нас навіть в туризмі зараз 

від'ємне сальдо торгівельного балансу. Тобто ми більше вивозимо грошей за 

кордон, ніж залишаємо в Україні. Наше з вами спільне завдання збільшувати 

кількість грошей всередині країни.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Да, вивозимо понад 7 мільярдів мінус.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. У мене ще одна пропозиція до плану роботи. Ще раз 

хочу подякувати міністру за можливість зустрітися. А враховуючи, що в 

сьогоднішньому обговоренні тільки починається робота, тому більше 

запитань, ніж відповідей, можливо, запланувати виїзне засідання комітету на 

базі міністерства після того, як буде затверджене Положення, заступники і 

структурні підрозділи з тим, щоб ми ознайомилися уже з реальною роботою 

міністерства і його конкретними завданнями, виходячи навіть уже з 

конкретних людей, які будуть відповідати за напрямки.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Як буде готовність пана міністра, ми думаємо, що ми 

ще й прихопимо й колег з Комітету з питань спорту та молоді.  

На цьому прошу засідання комітету вважати… Четвертий пункт 

"Різне"? А, два слова, да, у Микити є.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. (Без мікрофону) Я просив би секретаріат нам на це 

доповісти, чи маємо ми якось звернутися до Президента України з проханням 

перевнести законопроект про ратифікацію ………. конвенції. Можливо, 

зробити це  ………….. нашого комітету і Комітету ……………. Там просто 
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суб'єкт внесення – Президент, це міжнародна …………. Це варто зробити. 

Вона відкладена ……………..  

У нас національне законодавство значно перевищує вимоги …………… 

це значно ………….. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Щоб було всім зрозуміло, це про прозорість  

офіційних документів.  

  

ПОТУРАЄВ М.Р. (Без мікрофону)  

 

БАБЕНКО В.О.  (Без мікрофону) Ми, в принципі, можемо сьогодні 

прийняти рішення звернутися до ……………….  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. (Без мікрофону) Ну там суб'єктність …………..  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це готує Офіс Президента. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Вважайте, що таке рішення є. Підготуйте звернення. 

Я не проти. Як саме ви сформулюєте питання?  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.. (Без мікрофону) З розсуду МЗС… 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. І Офісу Президента.  

 

БАЕНКО В.О. Пропозиція – забезпечити ратифікацію ………… 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Підготовку до ратифікації, так. Будь ласка.  
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На цьому ……………….  (Мікрофон вимкнено) …. комітету, який, 

власне, у вас є. Будь ласка, хто за? Окей. Яке солідарне сьогодні європейське 

голосування.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але це якраз те питання, чому я хотів, щоб ми 

додали в план ці слухання. Бо інші всі наші включення…   

 

ТКАЧЕНКО О.В. Ми встигнемо додати пізніше. 

Я перепрошую, колеги. Маленьке зауваження. Наступне засідання 

комітету відбудеться тут, о 14:15 наступної середи. Але я прошу, оскільки ми 

в турборежимі, якщо виникне така необхідність, ми, можливо, його 

проведемо ще раз в понеділок.  

Дякую.    

  

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  В понеділок двох членів комітету не буде, але вам 

буде простіше працювати.   

 

ТКАЧЕНКО О.В. Ну, я попередив. План А є, буде план Б. Дякую.  


