
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань  

гуманітарної та інформації політики  

 

13 травня 2020 року  

 

 

ТКАЧЕНКО О.В. …певні поправки, пов'язані з цим питанням, для того 

щоб автори могли отримувати роялті за свої пісні. Переважно мова йде про 

українських авторів, але також й інших. Ці два пункти узгоджені з 

керівництвом Верховної Ради. Вони будуть (як це за процедурою 

називається)… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не  чути)      

 

ТКАЧЕНКО О.В. Да, вони будуть оголошені у Верховній Раді. Фактично 

зала, коли буде голосувати, це означає, що ці… 

 

БАБЕНКО В.О. Вони нам дадуть доручення, щоб ці пункти 

опрацювали…  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Да. А оскільки це позачергова сесія з певною 

процедурою, то нам потрібно на комітеті прийняти рішення для того, щоб ми 

могли в залі сьогодні проголосувати за цей закон. Сподіваюсь на ваше 

розуміння.  

Будуть запитання?  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Ми голосуємо за основу в першому читанні?  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Да, да.  
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ПАВЛЕНКО Ю.О. Пропонуємо сьогодні проголосувати за основу. В 

цілому фракція підтримує цей законопроект. Є застереження лише по одному 

пункту. Він насправді не неважливий і не законодавчий з точки зору тих 

пропозицій, які є в 3377, він стосується "Перехідних положень", доручення 

відповідно до пункту, де ми даємо доручення Кабінету Міністрів в 10-денний 

термін розробити фінансову програму підтримки туроператорів, крім тих, 

кінцевими бенефіціарами, власниками яких є особи держав, що здійснюють 

збройну агресію проти України. От щодо цього пункту є застереження, бо там є 

певна складність з тими туроператорами з точки зору їх кінцевих бенефіціарів, 

власників. Ну і плюс це не імперативна норма закону. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Ну, у нас взагалі були… 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. А це якби пропозиція Кабміну – розробити.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. У нас взагалі були застереження з боку Кабінету 

Міністрів, коли ми проводили консультації, тому що вони вбачають, що багато 

наших доручень Кабінету Міністрів нормою закону насправді є такими, що 

складно буде їх втілити в життя. Але я думаю, що ми під час другого читання 

повернемося до перегляду особливо тих пунктів, які стосуються "Перехідних 

положень", тому що оскільки ми рухалися достатньо швидко, вже по ходу 

з'являлися певні нюанси розуміння того, як воно насправді буде проходити.  

Але що я хотів головне сказати? Те, що ми зрушили з воза, віз, вірніше, 

вперед, воно достатньо сильно нам допомагає. Наші колеги в комітеті 

Гетманцева розглядали вже поправки стосовно грантів. Ми зараз готуємо цю 

новелу, прив'язану до 5 чи 7 відсотків культурного ПДВ. Слава Богу, розуміння 

і Кабінету Міністрів, і відповідних комітетів – податкового і бюджетного – з 

цього питання існує. Тобто є консенсус. Тобто ми почали рух в цьому 
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напрямку, і важливо сьогоднішнім цим законом це закріпити. А до цього ми 

повернемось.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. У нас зараз буде засідання фракції, я тоді скажу щодо 

цього пункту. Ми ще детально вивчимо, власне, можливість його існування і 

реалізації.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Можливість – то таке, а реалізація – це вже інше.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Добре.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Тому, якщо не проти, прошу проголосувати за ці 

поправки, які вам роздані. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую. 

У нас комітет буде в четвер. 

 

(Загальна дискусія)     

 

ТКАЧЕНКО О.В. Я Княжицького обіцяв набрати.  

Миколо, ми всі вас чуємо. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я підтримую рішення комітету. Голосую за.  

 

ТКАЧЕНКО О.В. Дякую.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую.  

 

(Загальна дискусія) 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Женя.  
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КРАВЧУК Є.М. Колеги, пропозиція в мене є. Є пропозиція на комітеті в 

четвер ще в пункті "Різне" зробити презентацію законопроекту про бібліотечну 

справу. Ми вже мали таку робочу зустріч з групою, дякую Микиті, пані Ірині, 

Лізі, вони теж долучалися. Цей законопроект скоро буде доступний для 

громадського обговорення, але ми б хотіли, щоб члени комітету ще до цього 

мали можливість ознайомитися. Так що, в "Різному" ми це зможемо зробити в 

четвер. 

Ще така ремарка, прохання. Вчора, як ви знаєте, пізно ввечері була акція 

представників креативних індустрій. Також вони вчора мали зустріч, там 

представники профільних організацій їхніх професійних, вони мали зустріч з 

пані Фоменко – з виконуючою обов'язки. Я думаю, що комітет мав би 

підтримати і організувати, можливо, зустріч чи з Прем'єр-міністром, чи з 

представниками, з МОЗом, для того, щоб розробити якийсь зрозумілий план, 

яким чином вони будуть виходити з карантину. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Я домовився з ними сьогодні зідзвонитися. Власне, там 

є нюанс, пов'язаний з тим, що це індустрії, які передбачають масові заходи.  

 

КРАВЧУК Є.М. Абсолютно точно. Тому їм принаймні треба розуміти 

хоча б якусь тяглість в часі, тобто, що це буде у вересні, ніколи. 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Я думаю, що ми всі хотіли б розуміти.  

 

КРАВЧУК Є.М. Ну от, будемо запитувати. Правильно? 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Так.  

 

КРАВЧУК Є.М. Ну, принаймні треба хоча б розпочати цей діалог. 
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ТКАЧЕНКО О.В. Ми зреагуємо і розкажемо.  

І наступного тижня у нас був запланований виїзний комітет.  

 

__________________. (Не чути) 

 

ТКАЧЕНКО О.В. Це те питання, яке ми збиралися розглянути, але 

відкладали.  

Щиро вам дякую. Щоб ви були живі-здорові. Не хворіти!  


