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Комітет з питань  

гуманітарної та інформаційної політики  
місце проведення: вул. Грушевського, 5, кулуари ІІ поверху 

 

 

 

  38 
 

       14     липня  

 

 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету – Потураєв Микита Русланович. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Боблях Андрій Ростиславович 

Богуцька Єлізавета Петрівна 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Кабанов Олександр Євгенійович 

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Павленко Юрій Олексійович 

Рябуха Тетяна Василівна  

Федина Софія Романівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кузьмін Ренат Равелійович 

Сушко Павло Миколайович. 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О.,  Блищик Л.І., Курінной А.Є., Москаленко Д.С.,  

Степаненко І.М. 

 

П о р я д о к  д е н н и й :  

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
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1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету.   

 

2. Про перегляд рішення Комітету від 01.07.2020 року щодо проекту Закону 

про медіа (реєстр. № 2693-д). 

 

 

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» – 12 (Аблуддін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Качний О.С., Павленко Ю.О. – відсутні під час голосування. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про перегляд рішення Комітету від 01.07.2020 року щодо 

проекту Закону про медіа (реєстр. № 2693-д). 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. 

 

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 1 липня 

2020 року (протокол № 35) до проекту Закону про 

медіа з метою його уточнення.  
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Аблуддін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353
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Качний О.С., Павленко Ю.О. – відсутні під час голосування.  
 

ІІ. Рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в першому читанні проект 

Закону про медіа (реєстр. № 2693-д) прийняти за 

основу, з урахуванням таких пропозицій Комітету: 

1. Пункт 21 частини третьої статті 69 виключити. 

2. У частині третій статті 110: 

пункт 9 викласти в такій редакції: 

«9) порушення встановлених статтею 40 цього 

Закону вимог щодо мови у сфері аудіовізуальних 

медіа»; 

пункт 10 виключити. 

3. У пункті 16 частини третьої статті 110 та у пункті 

3 частини першої статті 119 слова «Переліку осіб, які 

створюють загрозу національному медіа-простору 

України, який затверджує Національна рада в порядку, 

визначеному статтею 126 цього Закону» замінити 

словами «Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці». 

4. Статтю 126 виключити. 

5. Частину 25 розділу Х «Прикінцеві та перехідні 

положення» виключити. 

6. У підпункті 5 пункту 29.20 розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення» слова «а щодо 

суб'єктів у сфері медіа – Законом України “Про медіа”» 

замінити словами «а щодо суб'єктів у сфері медіа – також 

Законом України “Про медіа”». 

7. У підпункті 6 пункту 29.20 розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення»: 

в абзацах вісімнадцятому та двадцять другому 

слова «Переліку осіб, які створюють загрозу 

національному медіа-простору України, оприлюдненому 

в установленому порядку» замінити словами «Переліку 

осіб, які створюють загрозу національній безпеці»; 

абзац двадцять четвертий замінити абзацами такого 

змісту (залишивши їхню чинну редакцію): 

«Перелік осіб, які створюють загрозу національній 

безпеці, складає центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв, на підставі звернень Ради 

національної безпеки і оборони України, Служби безпеки 

України, Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення. 
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Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв, оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті Перелік осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці, та забезпечує своєчасне його 

оновлення». 

8. В абзаці другому пункту 29.26 розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення» слова «Переліку 

осіб, які створюють загрозу національному медіа-

простору України, який затверджує та оприлюднює 

Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення в порядку, визначеному Законом України 

«Про медіа» замінити словами «Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці». 

9. Пункт 1 частини 32 розділу Х «Прикінцеві та 

перехідні положення» виключити. 

 

Доповідатиме зазначений проект закону на 

пленарному засіданні Верховної Ради України  народний 

депутат України – Голова Комітету з питань гуманітарної 

та інформаційної політики Потураєв Микита 

Русланович. 

 

Народним депутатом України – членом Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики 

Павленком Ю.О. була висловлена окрема думка з приводу 

процедурних питань проходження законопроекту. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., 

Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв 

М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.);  

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

          «Утримались» – 1 (Аблуддін О.Р.). 

 

З технічних причин аудіозапис та стенограма засідання Комітету не велися. 
 

 

Голова Комітету                                                       Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


