
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

03 червня 2020 року 

 

(вул. Садова, 3а, кімн. 1016,  о 15:00) 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

1. Про 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, н.д. Ткаченко О.В. та інші) (друге читання). 

 

2. Про проект Закону 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, н.д. Цимбалюк М.М. та інші). 

 

3. Про проект Закону 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, н.д. 

Тимошенко Ю.В. та інші). 

 

4. Про проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального 

захисту дітей – вихованців інтернатних закладів, у тому числі дітей з 

інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб із їх числа (реєстр. № 3414 від 29.04.2020, н.д. Королевська Н.Ю. та 

інші). 

 

5. Про проект Постанови про деякі питання захисту права на свободу 

світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української 

православної церкви (Православної церкви України) та збереження 

приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя 

Володимира та княгині Ольги (реєстр. № 3447 від 07.05.2020, Шмигаль Д. А. 

Кабінет Міністрів України). 

 

6. Про проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Василя 

Стефаника (14 травня 2021 року) (реєстр. № 3472 від 13.05.2020, н.д. 

Княжицький М.Л. та інші). 

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

 

7. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі 

відео- та кіно- виробництва (реєстр. № 3060 від 12.02.2020, н.д. Железняк 

Я.І. та інші). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68643
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66625
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66639
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68717
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68775
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68825
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68132


8. Про проект Закону про Митний тариф України (реєстр. № 3228 від 

17.03.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та інші). 

 

9. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного 

права (реєстр. № 2689 від 27.12.2019, н.д. Монастирський Д.А. та інші). 

 

ІІІ. Інші питання: 

 

10. Затвердження рішення Комітету за результатами виїзного засідання 

Комітету щодо функціонування Київської студії хронікально-

документальних фільмів "Укркінохроніка" та ДП "Національна кінематека 

України". 

 

11.  Про звернення Національного центру Олександра Довженка щодо стану 

їхнього фінансування в умовах, пов'язаних із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

 

12. Різне. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68410
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67804

