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Комітет з питань  

гуманітарної та інформаційної політики  
 

 

 

 

  37 
 

       13     липня  

 

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 – Потураєв Микита Русланович. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Боблях Андрій Ростиславович 

Кабанов Олександр Євгенійович 

Качний Олександр Сталіноленович 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Павленко Юрій Олексійович 

Сушко Павло Миколайович 

Федина Софія Романівна. 

 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Княжицький Микола Леонідович 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Рябуха Тетяна Василівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Богуцька Єлізавета Петрівна 
Кузьмін Ренат Равелійович. 

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
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ЗАПРОШЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

 

 

Лебедцов Борис Борисович - Заступник Міністра 

соціальної політики України; 

Дейнега Ольга Петрівна - Директор Департаменту 

соціального захисту постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної 

політики України. 
 

Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О.,  Войскова С.Ю., Грабчак К.К., Дронова І.В., Івасенко І.М., 

Курінной А.Є., Мельничук Н.П., Москаленко Д.С., 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 проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і 

"Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів 

"Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19) (реєстр. № 3781 від 02.07.2020, н.д. Потураєв М.Р. та інші). 

 

3. Про уточнення рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики щодо проекту Постанови про внесення змін до додатка до 

Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2020 році" (реєстр. № 3638 від 11.06.2020, н.д. Констанкевич 

І.М. та інші). 

 

4. Різне. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку денного засідання Комітету. 

 

Д о п о в і д а є :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити Порядок денний засідання Комітету. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 14 (Аблуддін О.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Качний О.С., 

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

Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина 

С.Р.);  

https://www.msp.gov.ua/content/lebedcov-boris-borisovich.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69342
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69111
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«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Боблях А.Р. – відсутній під час голосування. 

 

 

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

"Про державну підтримку та особливості функціонування 

дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо 

додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" 

і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3781 від 

02.07.2020, н.д. Потураєв М.Р. та інші). 
 

Д о п о в і д а є :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про 

державну підтримку та особливості функціонування 

дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо 

додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" 

і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3781), 

поданий народним депутатом України Потураєвим М.Р. та 

іншими народними депутатами України – членами 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики: 

1) включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України; 

2) відповідно до статті 50 Регламенту Верховної 

Ради України ухвалити рішення про скорочення строків 

внесення до нього альтернативних законопроектів; 
3) за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти законопроєкт за основу та в цілому як Закон з 

урахуванням пропозиції Комітету. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України - голову підкомітету у справах сім’ї та 

дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Рябуху Тетяну Василівну. 
 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69342
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Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 14 (Аблуддін О.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Качний О.С., 

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

Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина 

С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Боблях А.Р. – відсутній під час голосування. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про уточнення рішення Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики щодо проекту Постанови про 

внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради 

України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 

році" (реєстр. № 3638 від 11.06.2020, н.д. Констанкевич 

І.М. та інші). 
 

Д о п о в і д а є :   Констанкевич Ірина Мирославівна – Перший заступник  

голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: І. Керуючись положеннями частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України», переглянути висновок Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики від 05.06.2020 

року (протокол № 32) до проекту Постанови про 

внесення змін до додатка до Постанови Верховної 

Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2020 році" (реєстр. № 3638 від 11.06.2020, 

н.д. Констанкевич І.М. та інші) з метою його 

уточнення. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 15 (Аблуддін О.Р., Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., 

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

Г.Б., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  
 

ІІ. Доповнити текст проекту Постанови про внесення 

змін до додатка до Постанови Верховної Ради 

України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 

2020 році" (реєстр. № 3638 від 11.06.2020, н.д. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69111
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69111
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69111
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Констанкевич І.М. та інші) у пункті 1 частини першої 

наступними пропозиціями: 

1) Додати новий абзац такого змісту: «90 років з часу 

заснування Одеської державної академії будівництва 

та архітектури (1930)»; 

2) У абзаці "90 років з дня заснування Харківського 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

(12.11.1930)"  перед словом "університету"  додати 

слово "національного"; 

3) Абзац щодо 100 років з дня заснування Маслівського 

аграрного коледжу ім. П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного 

університету (25.09.1920) викласти у редакції: "100 

років з дня заснування Відокремленого структурного 

підрозділу "Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного 

аграрного університету"    (25.09.1920)". 

 

Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

проект Постанови про внесення змін до додатка до 

Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році" (реєстр.№ 3638) 

за основу та в цілому з урахуванням пропозицій 

Комітету.  

 

Доповідатиме зазначений проект Постанови на 

пленарному засіданні Верховної Ради України  

народний депутат України – Перший заступник 

голови Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Констанкевич Ірина 

Мирославівна. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 15 (Аблуддін О.Р., Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., 

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

Г.Б., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

 

4.1 

Різне. 

 

Про діяльність робочої групи з питань функціонування  
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регіонального інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ»  

у контексті інформаційної безпеки України. 
 

Д о п о в і д а є :  Констанкевич Ірина Мирославівна – Перший заступник  голови 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

ЗАСЛУХАЛИ: Інформацію про планування декількох засідань робочої 

групи з питань функціонування регіонального 

інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ» у контексті 

інформаційної безпеки України на липень-серпень 2020 

року за темами:  

- покриття теле- і радіомовленням, зокрема на 

прикордонних територіях; 

- технічне забезпечення та фінансування мовника. 

 

Також Констанкевич І.М. запросила народних депутатів 

України – членів Комітету долучатися до співпраці з 

робочою групою. 

 

4.2 

 

Про стан підписання Президентом України прийнятого 

Закону України «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)».  

 

Д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – заступник голови комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету у сфері 

кінематографу та реклами 

 

СХВАЛИЛИ: Підготувати звернення від Комітету з питань гуманітарної 

та інформаційної політики до Президента України щодо 

якомога швидшого підписання ним прийнятого Закону 

України «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)». 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 13 (Аблуддін О.Р., Боблях А.Р., Кабанов О.Є., Качний О.С., Кравчук 

Є.М., Констанкевич І.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  
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«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

В’ятрович В.М., Княжицький М.Л. – відсутні під час голосування. 

 
Стенограма засідання Комітету додається. 

 

 

 

Голова Комітету                                                       Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


