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Комітет з питань  

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

 

 

 

   29 
 

           13       травня  

  
 

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  

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович (відеозв’язок) 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Павленко Юрій Олексійович 

Потураєв Микита Русланович 

Рябуха Тетяна Василівна 

Федина Софія Романівна.  

  

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Абдуллін Олександр Рафкатович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Кузьмін Ренат Равелійович  

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Сушко Павло Миколайович 
 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О., Дронова І.В., Івасенко І.М., Петасюк Л.В., Степаненко І.М. 

  

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
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П о р я д о к  д е н н и й :  

 

1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету.   

2. Про перегляд висновку Комітету до проекту 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) (р.№ 3377 від 

22.04.2020, н.д. Ткаченко О.В. та ін.). 

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: Схвалити порядок денний засідання Комітету 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Ткаченко О.В., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Качний 

О.С., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Рябуха Т.В Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

 «Утримались» – 0. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про перегляд висновку Комітету до проекту 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) (р.№ 3377 від 

22.04.2020, н.д. Ткаченко О.В. та ін.). 
 

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

питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Павленко Ю.О., Ткаченко О.В. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
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УХВАЛИЛИ: 1. Переглянути висновок Комітету від 24 квітня ц.р. за 

результатами розгляду проекту 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) (р.№ 3377 від 22.04.2020, н.д. 

Ткаченко О.В. та ін.). 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Ткаченко О.В., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Качний 

О.С., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Рябуха Т.В Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

 «Утримались» – 0.    

  
2. Рекомендувати 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) (р.№ 3377 від 22.04.2020, н.д. Ткаченко 

О.В. та ін.) прийняти за основу, з дорученням 

Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

підготувати його до другого читання з 

урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, а також наступних 

пропозицій і поправок щодо структурних частин 

законопроекту: 

1. Виключити: 

1.1. абзац четвертий пункту 3) частини першої розділу 

І законопроекту, а саме:  

доповнення Розділу Х "Прикінцеві положення" 

пунктом 35 такого змісту: «35. Тимчасово, на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникнення та поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19), та до 31 грудня 2020 року 

телерадіоорганізації та провайдери програмної 

послуги, що використовують радіочастотний ресурс,  

звільняються від оплати 50 відсотків вартості послуг 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
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Концерну радіомовлення, радіозв’язку та 

телебачення». 

1.2. пункт 2) частини восьмої розділу І законопроекту, 

а саме: 

доповнення Розділу «Прикінцеві та перехідні 

положення» пунктом 12 такого змісту: «12. Цей закон 

тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється 

на заклади культури, провайдерів програмної послуги 

та суб’єктів господарювання, які провадять основну 

економічну діяльність у сфері креативних індустрій за 

видами економічної діяльності, затвердженими 

Кабінетом Міністрів України». 

 2. Доповнити частину восьму розділу І 

законопроекту змінами до частини 2 статті 16 Закону 

України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і 

(або) суміжних прав», а також змінами у прикінцеві та 

перехідні положення цього Закону та законопроекту, 

необхідність яких обумовлена змінами до статті 20 

зазначеного Закону і є невід’ємною частиною 

запропонованого механізму регулювання. 

3. Доповнити частину сьому розділу І законопроекту 

змінами до прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії» в частині тимчасової зупинки 

обмеження, визначеного статтею 7 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії» з 

фінансування 6 видів підтримки на рівні не менше 

12% від фінансування виробництва фільмів, з метою 

ефективного використання коштів в умовах 

секвестрування бюджету. 

4. Доповнити розділ І законопроекту змінами до 

Закону України «Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні» в частині 

унормування механізму застосування Українським 

інститутом книги грантової системи державної 

підтримки.  

 

Співдоповідачем від Комітету визначено заступника 

голови Комітету – Кравчук Євгенію Михайлівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 
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«За» – 12 (Ткаченко О.В., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Качний 

О.С., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Рябуха Т.В Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

 «Утримались» – 0.    

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Різне. 
 

3.1. Про  розробку законопроекту про бібліотечну 

справу. 
 

І н ф о р м у є :   Кравчук Євгенія Михайлівна – заступник голови Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

ПОГОДИЛИ: Перед громадським обговоренням розглянути на одному із 

засідань Комітету презентацію проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», розробленого групою народних 

депутатів України. 

  
 

3.2. Про креативні індустрії. 

 

І н ф о р м у є :   Кравчук Євгенія Михайлівна – заступник голови Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 
ПОГОДИЛИ: Організувати зустріч керівників профільних організацій 

креативної індустрії з представниками Уряду щодо плану 

їхнього виходу з карантину. 

 

(Стенограма додається.) 

 

 

Голова Комітету                         О.В. ТКАЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету     О.Р. АБДУЛЛІН 


