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Комітет з питань  

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

 

 

 

   28 
 

           07       травня  

  
Відповідно до Закону України № 543-ІХ від 30 березня 2020 року «Про внесення 

зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» засідання 
Комітету відбулося у режимі відеоконференції. 

 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету – Ткаченко Олександр Владиславович. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  
Абдуллін Олександр Рафкатович 

Кабанов Олександр Євгенійович 

Павленко Юрій Олексійович  

 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: 

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  
Боблях Андрій Ростиславович 

Богуцька Єлізавета Петрівна  

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Лерос Гео Багратович  

Нальотов Дмитро Олександрович 

Потураєв Микита Русланович 

Сушко Павло Миколайович 

Федина Софія Романівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

В’ятрович Володимир Михайлович 

Кузьмін Ренат Равелійович. 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274
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Рябуха Тетяна Василівна 

 

ПРИСУТНЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: 

Форсюк Віта Леонідівна - Помічник-консультант голови 

Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної 

політики Гетманцева Д.О.  

 

 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О., Курінной А.Є., Москаленко Д.С., Петасюк Л.В., Степаненко 

І.М. 

  

 

 

 

П о р я д о к  д е н н и й :  
 

1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету.   

 

2. Про законодавчі ініціативи щодо внесення змін до Податкового та 

Бюджетного кодексів України, інших законів України з метою державної 

підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого 

бізнесу у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

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 

 

ПОГОДИЛИ: Схвалити порядок денний засідання Комітету 
 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про законодавчі ініціативи щодо внесення змін до 

Податкового та Бюджетного кодексів України, інших 

законів України з метою державної підтримки сфери 

культури, креативних індустрій, туризму, малого бізнесу у 

зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 
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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  

брали участь: 

Лерос Г.Б., Княжицький М.Л., Нальотов Д. О., Сушко П.М., 

Кабанов О.Є. 

Петасюк Л.В., Форсюк В.Л. 

 

ПОГОДИЛИ: Концептуально обговорили і погодили законодавчі 

ініціативи щодо внесення змін до Податкового та 

Бюджетного кодексів України, інших законів України з 

метою державної підтримки сфери культури, креативних 

індустрій, туризму, малого бізнесу у зв'язку з дією заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19).  

      А саме: 

1. ввести до законопроекту поняття гранту. Такий крок 

дасть можливість прямої державної фінансової 

допомоги як у короткостроковому, так і в 

довгостроковому періодах. 

2. Підготувати пропозиції щодо зменшення ставки ПДВ 

для сфери культурних і креативних індустрій до 7%,  

з запровадженням цієї норми Податкового кодексу 

України на постійній основі. 

3. Пропрацювати проект додаткового фінансування для 

сфери культури за рахунок коштів державного 

бюджету та стабілізаційного фонду. 

 

На найближчому пленарному засіданні проголосувати у 

Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо державної підтримки 

сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та 

середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, 

пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19) (реєстр. № 3377 від 22.04.2020).  

Представники усіх  фракцій парламенту висловили свою 

підтримку. 
 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Різне. 

3.1. Про підготовку видання збірки творів Лесі Українки. 
 

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

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
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ЗАСЛУХАЛИ: Інформацію про переможця конкурсу на підготовку 

видання збірки творів Лесі Українки, яким став   

Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки. Інститутом до кінця 2020 року мають 

бути підготовлені рукописи 14 томів та макет видання. 
  

3.2. Про інклюзивну мистецьку освіту. 

 

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

голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

ПОГОДИЛИ: Створити робочу групу для напрацювання законодавчих 

пропозицій, спрямованих на державну підтримку розвитку 

інклюзивної мистецької освіти у такому складі: 

- Боблях Андрій Ростиславович, 

- Богуцька Єлізавета Петрівна, 

- Констанкевич Ірина Мирославівна, 

- Сушко Павло Миколайович. 
  

3.3. Про питання фінансування кіногалузі у 2020 році. 

 

І н ф о р м у є :  Сушко Павло Миколайович  – Голова підкомітету у сфері 

кінематографу та реклами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики 

 

ЗАСЛУХАЛИ: Підготовлене звернення до Прем'єр-міністра України 

Дениса Шмигаля із проханням знайти можливості для 

кіноіндустрії розпочати знімальний процес під час другого 

етапу послаблення карантину. 
 

  
3.4. Про відзначення на державному рівні 150 років від 

дня народження Василя Стефаника.  
 

І н ф о р м у є :  Княжицький Микола Леонідович  – член Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

 

ПОГОДИЛИ: Підтримати ініціативу народного депутата України – 

члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Княжицького М.Л. відзначити на державному 

рівні у 2021 року 150 років від дня народження Василя 

Стефаника, з внесенням на розгляд Верховної Ради 

України проекту Постанови Верховної Ради України 

«Про відзначення 150-річчя з дня народження Василя 

Стефаника». 
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3.5. Про вихід кінотеатральної індустрії з карантинних 

заходів. 
 

І н ф о р м у є :  Ткаченко Олександр Владиславович  – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

 

ПОГОДИЛИ: Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України 

щодо початку роботи кінотеатрів після закінчення 

карантину та врахувати наступне: 

1. Визначити конкретну дату відкриття кінотеатрів 

рішенням Уряду (але не раніше дати, належно 

обґрунтованої та рекомендованої органами місцевого 

самоврядування з урахуванням показників 

епідеміологічної ситуації у конкретних регіонах). 

2. Міністерству охорони здоров’я України розробити 

нормативи мінімальних санітарних заходів, які повинні 

бути дотримані в кінотеатрах, з метою недопущення 

зловживань перевіряючими органами. 

3. Передбачити вихід кінотеатрів з карантину у два етапи: 

3.1. з 01до 15 липня 2020 року - з такими додатковими 

обмеженнями: продаж квитків відвідувачу/групі 

відвідувачів через ряд і через місце; 

3.2. з 16 липня 2020 року – без обмежень. 

4. У випадку, якщо світовий кінотеатральний ринок буде 

продовжувати перебувати в умовах карантинних 

обмежень (відсутній «касовий» контент) – дату 

відкриття перенести на пізніший строк. 

 

(Стенограма додається.) 

 

 

Голова Комітету                         О.В. ТКАЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету     О.Р. АБДУЛЛІН 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Важливо про культуру. Zoom-засідання  

Комітет гуманітарної та інформаційної політики провів відеозасідання — розглянули 

питання внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України з метою створення 

механізму з державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого 

бізнесу у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

COVID-19.  

При обговоренні законопроєктів №3378 та №3379 голова Комітету Олександр Ткаченко 

поінформував, що він разом з колегами народними депутатами Євгенією Кравчук та Павлом 

Сушком зареєстрували поправку до Закону №3329-д, відповідно до якої звільняється від 

оподаткування сума нецільової благодійної допомоги у вигляді державного гранту, та надано 

пропозиції до законопроєкту №3420: 

– стосовно введення в Бюджетному кодексі України терміну «державний грант»; 

- до статей про захищені видатки державного бюджету з оплати праці одержувачів 

бюджетних коштів та заходів з охорони культурної спадщини. 

Автори пропонують розширити можливості застосування грантової системи державної 

підтримки та зробити її доступною для сфер туризму і книговидання, а на короткострокову 

перспективу — і для малого та мікробізнесу, зокрема через інституції Держкіно, Агенції 

туризму і Українського інституту книги.  

«Під час наступних зустрічей ми обговоримо пропозиції стосовно звернення до Кабміну про 

використання коштів стабілізаційного фонду для додаткової підтримки — як 

інституціональної, так і індивідуальної — культури, креативних індустрій, туризму тощо. 

Гранти — якраз той механізм, який дозволить це робити», — прокоментував Олександр 

Ткаченко.  

Голова Комітету повідомив, що разом з Податковим Комітетом триває обговорення 

можливості запровадження так званої зниженої ставки для закладів культури, креативної 

сфери у вигляді 7-ми % ПДВ. 

👤 Крім того, у робочій групі буде доопрацьовано пропозиції з приводу змін до 

законопроекту № 3419 (проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік»). 

👤 Перша заступниця голови Комітету Ірина Констанкевич поінформувала, що переможець 

конкурсу щодо видання творів Лесі Українки, проведеного Міністерством культури та 

інформаційної політики, Східноєвропейський національний університет до кінця року 

планує підготувати рукопис та макет для друку 14 томів творів письменниці. Народна 

депутатка подякувала членам Комітету за активне сприяння у просуванні проєкту, а також 

запропонувала створити на базі Комітету робочу групу з питань інклюзивної мистецької 

освіти.  

👤Голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами — народний депутат Павло Сушко 

розповів, що звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із прохання знайти 

можливості для індустрії розпочати знімальний процес під час другого етапу послаблення 

карантину. 

👤 Народний депутат Микола Княжицький наголосив на важливості підтримати ініціативу 

відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника. 
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Усі теми потребують консолідації зусиль різних депутатських фракцій. 

 

 


