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ПРОТОКОЛ 

засідання Комітету з питань  

гуманітарної та інформаційної політики  
вул. Садова, 3-а, зал засідань № 1016 

 

 

 

    №7 
                                                

                                                         09  жовтня  2019 року 

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету – Ткаченко Олександр Владиславович 
  

ПРИСУТНІ: народні депутати України, члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Боблях Андрій Ростиславович 

Богуцька Єлізавета Петрівна 

Кабанов Олександр Євгенійович 

Княжицький Микола Леонідович 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Потураєв Микита Русланович 

Рябуха Тетяна Василівна 

Сушко Павло Миколайович 

Федина Софія Романівна 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України, члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович,  

Кузьмін Ренат Равелійович,  

Павленко Юрій Олексійович,  

  Качний Олександр Сталіноленович. 
  

Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О., Блищик Л.І., Войскова С.Ю., Галюк Т.М., Грабчак К.К.,  

Дронова І.В., Івасенко І.М., Курінной А.Є., Курочка Н.М.,  

Мельничук Н.П., Селецький П.І., Степаненко І.М. 
 
  

П о р я д о к  д е н н и й :  
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1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету. 

2. Про планування законопроектної роботи Комітету. 

3. Різне. 
 

 
 

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку денного засідання Комітету. 

  
Д о п о в і д а є :  Ткаченко Олександр Владиславович  – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

  
УХВАЛИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Комітету. 

  
 Рішення прийнято шляхом голосування: 

 
«За» – 12   (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук 

Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко 

П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.  

Княжицький М.Л. – відсутній під час голосування. 
 

 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про планування законопроектної роботи Комітету 
  
Д о п о в і д а є :  Ткаченко Олександр Владиславович  – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 
  
В обговоренні брали участь: 

Богуцька Є.П., Кравчук Є.М., Ткаченко О.В., Княжицький М.Л., Потураєв М.Р., 

Лерос Г.Б., Констанкевич І.М. 
  

УХВАЛИЛИ: 1. Не включати до порядку денного другої сесії проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України з 

питань удосконалення системи охорони культурної 

спадщини (реєстр. № 0895 від 29.08.2019). 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

 «За» – 12    (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є.,  Констанкевич І.М., 

Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В.,  Сушко П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.); 
«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 
Княжицький М.Л. – відсутній під час голосування. 
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 2. Рекомендувати Верховній Раді України включити до 

порядку денного другої сесії проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо збереження 

культурних цінностей) (реєстр. № 2187 від 30.09.2019). 

  
 Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12  (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук  

                   Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко 

                   П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 
Княжицький М.Л. – відсутній під час голосування. 

  
 3. Розглянути на наступному засіданні Комітету проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо гармонізації законодавства у сфері 

порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) 

(реєстр. № 0953 від 29.08.2019). 

  
Рішення прийнято шляхом голосування: 

«За» – 12 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук 

                  Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко 

                   П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.,); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.  
Княжицький М.Л. – відсутній під час голосування. 

  
 4. Після отримання відповідних експертних висновків від 

Уряду, міністерств, наукових установ розглянути наступні 

законопроекти: 
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

порядку виїзду дитини за межі України (реєстр. № 0954 від 

29.08.2019); 

- про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям 

з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини 

та порядку її виплати (реєстр. № 1136 від 29.08.2019); 

-  про внесення змін до статті 3 Закону України "Про Всеукраїнський 

перепис населення" (щодо визначення періодичності проведення 

перепису населення України) (реєстр. № 1159 від 29.08.2019); 

-  про внесення змін до статті 12 Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при 

народженні дитини (реєстр. № 1173 від 29.08.2019); 
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-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

збільшення розміру допомоги при народженні дитини, відновлення 

допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 

збільшення розміру державної соціальної допомоги на дитину 

(реєстр. № 1173-1 від 16.09.2019); 

-  про соціальне становище дітей та невідкладні заходи з 

удосконалення діяльності захисту прав дитини в Україні (реєстр. № 

1219 від 02.09.2019); 

- про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення 

розміру стипендії та щорічної допомоги (реєстр. № 2013 від 

03.09.2019); 

- про внесення змін до статті 13 Закону України "Про охорону 

дитинства" щодо збільшення пільг для дітей із багатодітних сімей 

(реєстр. № 2014 від 03.09.2019); 

- про внесення змін до статті 18-7 Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для 

дітей із тяжкими хворобами (реєстр. № 2024 від 03.09.2019), 

-  про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми" щодо збільшення періоду відпустки у зв'язку з 

пологами та збільшення розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та 

пологами (реєстр. № 2032 від 03.09.2019); 

-  про питання термінового вжиття заходів для забезпечення захисту 

прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів (реєстр. № 2117 від 11.09.2019); 

-  про першочергові заходи щодо захисту соціально вразливих 

громадян від наслідків фінансово-економічної кризи (реєстр. № 1100 

від 29.08.2019); 

-  про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення 

належних соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного 

Суду України (реєстр. № 1117 від 29.08.2019); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оплачуваної відпустки у зв'язку з народженням дитини особам, що 

доглядають дитину (реєстр. № 1134 від 29.08.2019); 

-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові 

аспекти міжнародного викрадення дітей (реєстр. №1192 від 

29.08.2019); 

-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

надання додаткової оплачуваної відпустки чоловікам у зв'язку з 

народженням дитини (реєстр. № 2002 від 03.09.2019); 

-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа 
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учасників антитерористичної операції (реєстр. № 2045 від 

03.09.2019); 

-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа 

учасників антитерористичної операції (реєстр. № 2045-1 від 

19.09.2019); 

-  про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи 

збройних конфліктів (реєстр. № 2084 від 06.09.2019); 

-  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми (реєстр. №2085 

від 06.09.2019); 

-  про внесення змін до деяких законів України щодо захисту громадян 

від негативних наслідків підвищення цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги (реєстр. № 2087 від 06.09.2019); 

-  про невідкладні заходи щодо затвердження оновлених наборів 

продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів і наборів 

послуг та формування на їх основі прожиткового мінімуму (реєстр. 

№ 2123 від 11.09.2019); 

- про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності 

релігійних організацій (реєстр. № 1104 від 29.08.2019); 

-  про визнання таким, що втратив чинність Закону України від 25 

квітня 2019 року № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної" (реєстр. № 1102 від 29.08.2019); 

-  про мови в Україні (реєстр. № 1103 від 29.08.2019); 

-  про порядок застосування мов в Україні (реєстр. № 1103-1 від 

29.08.2019); 

- про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо 

забезпечення захисту мовних прав національних меншин (реєстр. № 

1125 від 29.08.2019). 
  

Рішення прийнято шляхом голосування: 

«За» –  13  (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук 

                   Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко 

                    П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.  
Княжицький М.Л. – відсутній під час голосування. 

  
 5. Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення 

механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування 

аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 

(реєстр. № 2072 від 05.09.2019) у зв’язку з розробкою проекту 

Медійного кодексу. 
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Рішення прийнято шляхом голосування: 

 «За» – 11 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук 

                     Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко 

                      П.М., Ткаченко О.В.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 1 (Федина С.Р.).  

 
Княжицький М.Л. – відсутній під час голосування. 

 
 6. Розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про рекламу" щодо заборони реклами алкогольних напоїв та 

врегулювання особливостей реклами тютюнових виробів 

(реєстр. №1145 від 29.08.2019) та проект Постанови про День 

Незалежності України (реєстр. № 2205 від 03.10.2019) після 

вивчення зазначених законодавчих ініціатив відповідними 

підкомітетами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 
«За» – 13 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., 

                   Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв 

                    М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.); 

   «Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 
 

ІІІ.СЛУХАЛИ: Різне. 

 І. Пропозиції до Плану роботи Комітету на період вересень 

2019 –січень 2020 р.р. 
  

І н ф о р м у є :  Перший заступник голови Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики - Констанкевич Ірина Мирославівна 
  
В обговоренні  питання брали участь: 

Ткаченко О.В., Княжицький М.Л., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М. 

  
УХВАЛИЛИ: 1) Підтримати пропозицію Першого заступника голови 

Комітету Констанкевич І.М. та у порядку контролю за 

виконанням законодавства України у сфері культури 28-29 

листопада 2019 року провести виїзне засідання Комітету на 

тему: «Про функціонування закладів культури в умовах 

децентралізації» (Волинська область) за участю 
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представників міністерств та відомств, органів місцевого 

самоврядування, голів об’єднаних територіальних громад. 

2) Організацію та контроль зазначеного заходу 

здійснюватиме народний депутат України – Перший 

заступник голови Комітету Констанкевич І.М. 
  

 ІІ. Про інформацію народного депутата України – члена Комітету 

Княжицького М.Л. 
  
І н ф о р м у є :  Княжицький Микола Леонідович – народний депутат України – 

            член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 
  
В обговоренні  питання брали участь: 

Ткаченко О.В., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М. 

  
УХВАЛИЛИ: інформацію про фінансування Програми підтримки 

української мови та новостворених органів, що 

здійснюватимуть свої повноваження відповідно до Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» взяти до відома. 
  
 ІІІ. Положення про Громадську Раду при Комітеті з питань 

гуманітарної та інформаційної політики ІХ скликання. 
  
Д о п о в і д а є :  Ткаченко Олександр Владиславович  – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 
  
УХВАЛИЛИ: схвалити Положення про Громадську Раду при Комітеті з 

питань гуманітарної та інформаційної політики ІХ 

скликання. 

(текст додається) 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 
«За» – 13 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., 

                  Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв 

                   М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 
  
 IV. Про позаштатних консультантів Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 
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Д о п о в і д а є :  Ткаченко Олександр Владиславович  – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 
  

В обговоренні  питання брали участь: Сушко П.М. 
  
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру Максимчука Олександра 

Юрійовича на посаду позаштатного консультанта Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики  
  

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 
«За» – 13 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., 

                  Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв 

                   М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 
  
 V. Про участь на засіданнях Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики представників міністерств та відомств. 
  

І н ф о р м у є :  Констанкевич Ірина Мирославівна  – Перший заступник голова 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 
  
В обговоренні  питання брали участь: 

Ткаченко О.В., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л. 
  

УХВАЛИЛИ: підтримати пропозицію Першого заступника Голови Комітету 

Констанкевич І.М. щодо участі представника Міністерства 

культури, молоді та спорту України у засіданнях Комітету. 
  

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 
«За» – 13 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., 

                  Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв 

                   М.Р., Рябуха Т.В.,  Сушко П.М., Ткаченко О.В., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 
  

(Стенограма додається.) 
  

      Голова Комітету                       О.В. ТКАЧЕНКО 

 

 

              Секретар Комітету     О.Р. АБДУЛЛІН 


