СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України
з питань гуманітарної та інформаційної політики

13 липня 2020 року

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, чути, чути.
КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. (Без мікрофону, погано чути) Ми на фракції з
Володимиром В'ятровичем. І ми підтримуємо два питання. але ми зараз
відключимось, просто просимо зафіксувати нашу присутність…
ПОТУРАЄВ М.Р. Добре, ми фіксуємо присутність. Звичайно,
голосувати так не можна, але з розумінням, що ви це підтримуєте. Дякую.
Колеги, давайте швиденько. У нас насправді є закон, який ми
обговорювали - про підтримку двох таборів дитячих. Значить, давайте я
поставлю відразу на голосування, тому що ми його проговорювали, через що
він потрібний. У нас там одноголосна позиція була комітету. Хто за те, щоб
підтримати законопроект 3781?
ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. За основу і в цілому.
ПОТУРАЄВ М.Р. За основу і в цілому. Так, тому що це потрібно.
Миколо Леонідовичу, ви "за"? Пане В'ятрович, "за"? Пан Микола
Княжицький "за"? Добре. Отже, рішення прийнято, колеги.
Александр Сталиноленович, извините. Все гаразд. Я теж трохи
запізнився. Дуже поспішали через колег на "Zoom". Скажіть, будь ласка, ми
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можемо дорахувати ще голос Олександра Сталіноленовича? Давайте ще раз,
так. Хто за? Це "Молода гвардія" і "Артек".
Друзі, у нас одноголосно. І була думка така, і зараз проголосували.
Так, Олександр Абдуллін - за, Євгенія Кравчук - за, Тетяна Рябуха - за.
(Шум у залі) Так, вони вимушені були… (Шум у залі) Вони сказали - за. Я
думаю, що ми можемо зафіксувати, так.
Дякую, колеги, значить, ми його виносимо на позачергове.
Так, друге. Це у нас проект постанови. Зараз Ірина Мирославівна нам
коротенько доповість, що ми там додали. Якщо не буде заперечень, теж буду
просити вас підтримати, колеги.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановні колеги! Я хочу поінформувати, що ми
вже розглядали питання щодо пам'ятних дат. І я наголошувала, що наші
пропозиції стосувалися переважно закладів вищої освіти, які мають ювілеї,
починаючи від ста літ і завершуючи 80-літніми ювілеями.
Це питання було розглянуте ще на Комітеті з питань науки і освіти. І
надійшла пропозиція додати до списку, який ми вже обговорили на комітеті,
ще один ювілей - 90 років з дня заснування Харківського університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. І додати слово "Національний", тому
що змінився статус на "Національний". Це буде правильно тоді, без помилок.
А також додати ще абзац: "100 років з дня заснування Маслівського
аграрного коледжу імені П.Гаркавого Білоцерківського національного
аграрного університету у

редакції: "100 років з дня заснування

відокремленого структурного підрозділу Маслівський аграрний фаховий
коледж

імені

П.Гаркавого

Білоцерківського

національного

аграрного

університету".
І найголовніша пропозиція, яка надійшла від комітету освітянського, це
доповнити наш перелік установою освітньою - 90 років з часу заснування
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Одеської державної академії будівництва та архітектури, яка була заснована
в 1930 році.
Отже, я буду вас просити, щоб ви підтримали ці пропозиції і зміни і
проголосували за постанову, яка буде містити ці доповнення, за основу та в
цілому з урахуванням пропозицій комітету.
ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, будь ласка, є якісь зауваження до пропозицій
озвучених? Дивіться, нам треба буде прийняти два рішення: перше – про
перегляд рішення комітету від 5.06.20 і друге – про підтримку уточненого
рішення.
Тому ставлю на голосування перше рішення – про перегляд рішення
комітету від 5.06.20 з метою його уточнення. Хто за? Ага… Бачу, також пан
Абдуллін – за, пані Кравчук – за, пані Рябуха – за і пан Княжицький, і пан
В'ятрович теж – за. Дякую, одноголосно.
ПАВЛЕНКО Ю.О. А воно не суперечить Закону про декомунізацію.
ПОТУРАЄВ М.Р. Ні-ні-ні, пане Юрію, не суперечить.
Отже, друге рішення – про підтримку уточненого рішення в
запропонованій пані Констанкевич редакції. Хто за? І також пан Абдуллін –
за, пані Кравчук – за, пані Рябуха – за, пан Княжицький – за і пан В'ятрович
теж – за. Дякую, колеги, рішення прийнято одноголосно.
Колеги, я вдячний всім, хто приєднався.
У нас є "Різне". Павло Миколайович, щось по кіно, щось по інших
питаннях? Нічого.
Колеги, ми ж працювати будемо в напруженому темпі. Зараз, поки є
час, може, у когось є якісь там питання, які хотіли б ви підняти, колеги?
Наразі немає таких? Будь ласка, Ірино Мирославівно.
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КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановні колеги, хочу поінформувати, що у нас
відбулося засідання робочої групи, яка розглядала регіональне суспільне
мовлення. Група працювала у складі 30 осіб. Ми напрацювали певні
пропозиції щодо подальшої роботи, зокрема запланували ще на липень і на
серпень кілька засідань робочої групи. Питання, які виносяться, власне, на
розгляд робочої групи, стосуються таких проблем, перше, покриття зокрема в
прикордонних територіях, далі питання технічного забезпечення суспільного
мовлення, фінансування і ще низка важливих питань. Ну, на перше засідання
ми винесемо питання покриття на цих територіях.
Тому запрошуємо вас долучатися до роботи робочої групи. Ми
поінформуємо, коли буде наступне засідання. Дякую.
ПОТУРАЄВ М.Р. Павло Миколайович Сушко.
СУШКО П.М. Я хотів би сказати, що законопроект 3377 став під
загрозою, його стали критикувати дуже там люди, які якось причетні до сірих
схем, зв'язані з авторським правом.
ПОТУРАЄВ М.Р. Це наш закон, який ми підтримали взагалі
конституційною більшістю. Пам'ятаєте? Це про підтримку креативних
індустрій. Ми тоді набрали з вами 337, якщо не помиляюсь, або 335 голосів,
це було таке єдине голосування всієї зали.
Павле Миколайовичу, будь ласка.
СУШКО П.М. І зараз саме в частині з авторських прав почали
критикувати. Там в музичній індустрії був конфлікт, всі знають про цей
конфлікт (про роялті), і була в музичній індустрії правка, ми її врахували в
законі, і зараз саме йде критика по цьому закону, щоб його збити. І є люди,
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які імпортують флешки, і щоб не платити податки чи кошти, вони збивають
цей закон зараз.
ПОТУРАЄВ М.Р. Я хочу поінформувати, колеги, так, значить, я хочу
поінформувати вас і зараз можемо коротенько порадитись. Ми звернулись до
креативних індустрій, за вихідні було багато звернень до Президента як від
діячів культури: і музичної, і різної, так і від кіновиробників, і кіноакторів,
продюсерів, режисерів, тобто велика була суспільна така підтримка –
звернення до Президента від книговидавців і так далі, тобто всі індустрії "за".
Ми, в принципі, можемо комітетом звернутися до Президента. Як ви
вважаєте, колеги?
ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане голово, шановні колеги, я вважаю,
що доцільно звернутися від комітету до Президента з проханням підписати
даний законопроект, де сказати, власне, і те, що за нього голосували всі
фракції, те, що його підготовка – це була фактично робота всіх політичних
сил, і найголовніше, індустрій, з залученням максимально індустрій, що цей
закон чекають, він потрібен. Я думаю, що це доцільно. І доручити голові
комітету відповідним чином цей документ представити Президенту як
рішення комітету.
ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Юрію.
Будь ласка, Павле Миколайовичу.
СУШКО П.М. Цей законопроект регулює дуже багато питань, а саме
гранти, грантову підтримку індустрій, які постраждали від пандемії, там є
вже закладені кошті, і цей закон також регулює це, і зараз індустрія і так
"лежить на лопатках", її потрібно терміново підтримувати.
Тому я підтримую рішення, щоб звернутися комітетом до Президента.
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ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, тоді, з вашого дозволу, я підготую. Ми в
комітетському чаті розішлемо текст, якщо не буде зауважень, тоді і
звернемося.
ПАВЛЕНКО Ю.О. Пропоную схвалити за основу, а остаточний
варіант, ну, ми ж розуміємо, про що.
ПОТУРАЄВ М.Р. Звичайно.
ПАВЛЕНКО Ю.О. За основу. А вже остаточний варіант в робочому
порядку. Доручити голові…
ПОТУРАЄВ М.Р. Тоді прошу підтримати рішення про звернення до
Президента з проханням підписати Закон 3377.
Хто за? Також пан Абдуллін, також пані Кравчук і пані Рябуха.
Дякую.
Рішення прийнято.
Наш порядок денний вичерпано. Я дуже вдячний всім, що зібралися і
приєдналися по "Zoom". До зустрічі в залі.

