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Комітет з питань  

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

 

 

 

   30 
 

           14       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 

Богуцька Єлізавета Петрівна  

Кабанов Олександр Євгенійович 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Потураєв Микита Русланович. 
 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: 

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  
Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович 

Лерос Гео Багратович  

Нальотов Дмитро Олександрович 

Павленко Юрій Олексійович  

Сушко Павло Миколайович 

Федина Софія Романівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Боблях Андрій Ростиславович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Кузьмін Ренат Равелійович 

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

 

ЗАПРОШЕНА: Фоменко Світлана Валеріївна – т.в.о. Міністра культури 

та інформаційної політики України 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: 

Піпа Наталія Романівна – народний депутат України 

Селега Вероніка Сергіївна - Генеральний директор 

Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної 

політики Офісу Президента України 

Розколупа Наталія Іванівна - Заступник генерального 

директора з наукової роботи Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого 

 
 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О., Блищик Л.І., Ващенко Я.Л., Галюк Т.М., Курінной А.Є., 

Москаленко Д.С., Петасюк Л.В., Селецький П.І., Степаненко І.М. 

  

 

 

 

П о р я д о к  д е н н и й :  

 

 

1. Про проект Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України (реєстр. № 3330 від 13.04.2020, Кабінет Міністрів України). 

 

2. Інформація т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Фоменко 

Світлани Валеріївни щодо ситуації з Уповноваженим із захисту 

державної мови. 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3413 від 29.04.2020, 

н.д. Шуфрич Н.І.). 

 

4. Різне. 
 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проект Постанови про Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України (реєстр. № 3330 від 13.04.2020, Кабінет 

Міністрів України). 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig05vysrPpAhVKiIsKHeEBDREQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fdeclarations.com.ua%2Fdeclaration%2Fnacp_a95e7e20-49df-436b-96b4-e05c2d8729c7&usg=AOvVaw06mVRure-N8lTkN0dzFeOK
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68573
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68716
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68573


3 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики 

Фоменко Світлана Валеріївна – т.в.о. Міністра культури та інформаційної 

політики України 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. 

Фоменко С.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України відправити 

на доопрацювання проект Постанови про Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України (реєстр. 

№3330 від 13.04.2020, Кабінет Міністрів України). 

 

2. Направити до Міністерства культури та 

інформаційної політики України пропозиції Комітету 

до Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 
 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 13 (Ткаченко О.В., Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., 

Качний О.С., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Лерос 

Г.Б.,  Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Сушко П.М. – не брав участь у голосуванні. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Інформацію м.в.о. Міністра культури та інформаційної 

політики Фоменко Світлани Валеріївни щодо ситуації з 

Уповноваженим із захисту державної мови. 
 

І н ф о р м у є :   Фоменко Світлана Валеріївна – Т.в.о. Міністра культури та 

інформаційної політики України 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Ткаченко О.В., Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., 

Констанкевич І.М. 

Фоменко С.В.  
 

ПОГОДИЛИ: Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням 

забезпечити утворення секретаріату Уповноваженого із 

захисту державної мови, затвердити граничну чисельність 

його працівників та врегулювати інші питання, пов’язані із 

забезпеченням діяльності Уповноваженого із захисту 

державної мови.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68573
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Крім того, звернутися до Кабінету Міністрів України з 

проханням зберегти центральні органи виконавчої влади, 

які реалізують політику у відповідних сферах, координацію 

яких здійснює Міністерство культури та інформаційної 

політики України. 
 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. 

№3413 від 29.04.2020, н.д. Шуфрич Н.І.). 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет 

України на 2020 рік" (реєстр. № 3413 від 29.04.2020, н.д. 

Шуфрич Н.І.) відхилити, у зв’язку з тим, що цим 

законопроектом припиняється фінансування передбачених 

Законом України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» Національної комісії зі 

стандартів державної мови (33 600,0 тис. грн.) і 

Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови 

(15 886,2 тис. грн.).  
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Ткаченко О.В., Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., 

Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Лерос Г.Б., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Федина С.Р.);  

«Проти» – 2 (Качний О.С., Павленко Ю.О.); 

          «Утримались» – 0. 

Сушко П.М. – не брав участь у голосуванні.  

 

 

IV. СЛУХАЛИ: Різне. 

4.1. Про звернення комунальної установи «Одеський 

художній музей» від 14 травня 2020 року № 90 щодо 

створення, на думку заявника, додаткового незаконного 

органу контролю та цензури над закладами культури 

Одеської області шляхом затвердження проекту рішення 

Одеської обласної ради «Про утворення наглядових рад у 

закладах культури спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Одеської області».  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68716
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І н ф о р м у є :  Ткаченко Олександр Владиславович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Ткаченко О.В., Княжицький М.Л., Качний О.С., Кравчук 

Є.М., Абдуллін О.Р. 

Петасюк Л.В. 
 

ПОГОДИЛИ: Звернутися до Одеської обласної ради зазначивши, що 

наглядова рада не може підмінювати собою 

повноваження, що передбачені статутними 

документами для  виконавчих органів закладу 

культури, та втручатись в їх діяльність у спосіб, не 

передбачений законами України.  

У випадку прийняття Одеською обласною радою рішення 

«Про утворення наглядових рад у закладах культури 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Одеської області» в наявній редакції, це безумовно 

призведе до порушення обласною радою меж своїх 

повноважень, встановлених Конституцією та законами 

України, та створить очевидні перешкоди в діяльності 

закладів культури в Одеській області. 

 

  
4.2. Презентація основних положень законопроекту «Про 

внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу». 

 

І н ф о р м у ю т ь :  Селега Вероніка Сергіївна - Генеральний директор 

Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу 

Президента України 

Розколупа Наталія Іванівна - Заступник генерального директора з наукової 

роботи Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Ткаченко О.В., Княжицький М.Л., Кравчук Є.М. 

  
Інформацію взято до відома. 

 

  
4.3. Презентація законодавчих ініціатив про використання 

у рекламі (анонсах) аудіовізуальних творів справжньої або 

іграшкової вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, 

державної символіки та назв державних органів.  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig05vysrPpAhVKiIsKHeEBDREQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fdeclarations.com.ua%2Fdeclaration%2Fnacp_a95e7e20-49df-436b-96b4-e05c2d8729c7&usg=AOvVaw06mVRure-N8lTkN0dzFeOK
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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 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Качний О.С., Ткаченко О.В., Лерос Г.Б., Княжицький М.Л. 

  
Інформацію взято до відома. 

 

 (Стенограма додається.) 

 

 

Голова Комітету                         О.В. ТКАЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету     О.Р. АБДУЛЛІН 
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у вичерпних випадках: 

у соціальній рекламі, направленій на посилення обороноздатності держави 

або підтримку громадського порядку 

 

у рекламі та анонсах фільмів та інших аудіовізуальних творах 

 

Про це вже давно говорила кіноіндустрія, адже є фільми у яких промо 

будується саме на зброї у кадрі або постері (як приклад Захар Беркут, Кіборги) 

 

Констанкевич Ірина Мирославівна  – Перший заступник голови Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики Я запитала у Т.в.о. Міністра про оргкомітет 

з відзначення 150 річчя Лесі Українки, а також про фінансування ремонтів меморіальних місць, 

зокрема в Новограді-Волинському та Колодяжному. 

 

 

законопроекту про внесення змін до ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  

За останньою статистикою, в Україні налічується близько 15,5 тис публічних бібліотек 

(включно з їх філіями і бібліотечними пунктами). З них 6 – державі та національні, решта – 

належать до комунальної власності. 

У більшості з них є серйозні труднощі з фінансуванням. Коштів громад бракує на 

забезпечення нормального функціонування, а тому варто розглянути можливість залучення 

субвенцій з державного бюджету та коштів з інших джерел. 

 

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 
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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. 

Усі теми потребують консолідації зусиль різних депутатських фракцій. 

 

 

наглядовою радою підміняються повноваження керівників закладу культури та втручання в 

їх діяльність, що суперечить нормам законодавства,. У випадку прийняття Одеською 

обласною радою згаданого рішення, це призведе до виходу обласною радою за межі своїх 

повноважень, встановлених Конституцією та законами України, та створить очевидні 

перешкоди в діяльності закладів культури Одеської області. 

Розглянули звернення директора Одеського художнього Музею щодо занепокоєння 

проектом рішення Одеської обласної ради «Про утворення наглядових рад у закладах 
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культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області», яке 

становитиме загрозу цензури та неправомірного втручання у діяльність закладів культури. 

Комітет  

 

 


