
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики 

 

15 липня 2020 року  

 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Отже розпочинаємо засідання Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. У нас чотири питання  і "Різне" п'яте. 

Три питання стосуються Плану нашої роботи на період четвертої сесії 

Верховної Ради дев'ятого скликання. У всіх у вас є документи.  

Я хочу про що наголосити і потім, з вашого дозволу, якщо ніхто не буде 

проти, перейти вже до голосування. Дивіться, там є три документи: один – це 

великий План, його варто почитати окремо. Хочу підкреслити, вже 

парламентарі, колеги наші досвідчені, знають, що це ж рішення не є 

остаточним, його можна в будь-який момент виправити, тобто на зміну 

рішення. Тому я просив би План от великий, який є, переглянути під час 

відпусток.  

Я так розумію, що я всім уже відпустки підписав, от зараз якраз. 

 

ФЕДИНА С.Р. Ще ні. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре, значить, пані Софія, звичайно, я без відпустки 

вас не залишу.  

Значить, я про що хотів би вас попросити, колеги, там є в роздруківці, це 

25-а сторінка, це розділ № 3 – це наші виїзні засідання. От я просив би на них 

звернути увагу не зараз, а коли ви будете працювати з цим документом. У нас з 

вами на сьогодні заплановано 5 виїзних засідань на четверту сесію.  

Це "Стан і проблеми збереження пам'яток культурної спадщини" – виїзне 

засідання в Тернопільській і Львівській областях. Я думаю, що це мінімум 

дводенне виїзне засідання, а краще, можливо, навіть і триденне, щоб була 
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п'ятниця-субота-неділя. Тому що все подивитися за два дні дуже важко і це не 

буде дуже ефективно. 

У нас заплановано засідання з інформаційної безпеки на прикордонних 

територіях – це теж треба зробити. Але там треба визначити, і  я би хотів, щоб 

ми всі подумали з вами. Звичайно, в першу чергу що приходить на думку – це  

райони Донеччини – Донецької і Луганської областей. Але якщо є якісь гострі 

питання в інших регіонах? Тому що є і Харківщина, де там теж є, Херсонська. 

 

ФЕДИНА С.Р. Закарпаття, Волинська область. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Є Закарпаття. Багато. Тобто насправді, можливо ми. 

Там  де Харківщина, там і Сумщина, там і Чернігівщина, в принципі.  

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Можливо Харків і Сєвєродонецьк, да, можливо так. 

Тому дивіться,  тут нам, можливо, знадобиться не одне виїзне засідання, тому 

що тема дійсно серйозна. Ми його плануємо, але давайте потім, коли ми 

зберемося після відпусток, всі подумають і ми вирішимо разом, в які регіони ми 

поїдемо спочатку. Тобто як ми розіб'ємо цю. 

Дивіться, спочатку Павло Миколайович Сушко пропонує першим 

поставити виїзне засідання, яке ми давно з вами планували і тільки через 

COVID-19 його відмінили, це з кінематографії в Одесі. І Павло Миколайович 

пропонує його поставити на вересень, коли ми зберемося, і там в найближчий 

період, коли ми зможемо поїхати, щоб ми зразу їхали. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Якщо буде епідеміологічна ситуація хороша. Завжди. 
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_______________. (Не чути)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я хочу поінформувати вас також, що ми зустрічалися з 

головою Державної архівної служби. Ми – це Євгенія Михайлівна Кравчук і я.  

 

КРАВЧУК Є.М. Прошу внести моє прізвище до організаторів… 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Внесемо. Нам дуже потрібно там зробити виїзне 

засідання, тому що ви знаєте, що з архівами ситуація дуже важка. Значить там 

довгобудова на Солом'янці, треба подивитися на власні очі, треба почути. Буде 

на той час – це можна в жовтні зробити. Вони зроблять хорошу, пропрацюють 

дійсно там деталізовану презентацію: в якому стані, які там кошти потрібні, як 

це можна вирішити і так далі, і так далі. До цього треба поставитися з тим 

більшою увагою,  що вони також розпочинають підготовку нового закону. Але 

тут нам, звичайно, пан Володимир у нас буде, так би мовити, головним 

експертом, тому  що він про архівну справу знає все, більше нас усіх разом 

взятих. 

Євгенія Михайлівна, будь ласка. Звичайно, ми це все зробимо.  

 

КРАВЧУК Є.М. Включимо, да. 

Я би просто хотіла додати, бо ми дійсно мали зустріч, він не так давно 

обраний – Анатолій Хромов. І якраз там кадрові також призначення мають 

відбутися, навіть, по-моєму, на сьогодні на Кабміні мають заступника дуже 

фахового, який теж брав участь у конкурсі. І буде створена спочатку робоча 

група у них така для стратегії.  

І, власне, після цього я пропоную зробити робочу групу у нас, очевидно  

там об'єднати підкомітет інформаційної політики і пана Княжицького 

підкомітет і попрацювати над новою редакцією про…  

 

(Загальна дискусія)  
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КРАВЧУК Є.М. Так, ми з Ігорем якраз зустрічались, із Анатолієм на 

цьому тижні. І зробити нову редакцію Закону про архівну справу. Бо там дуже 

старий закон і багато питань. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. У нас також пані Тетяна подавала пропозицію щодо 

виїзних засідань щодо стану дотримання законодавства у сфері і захисту дітей.  

Є хороша пропозиція просто цим питанням на кожному виїзному засіданні 

приділяти увагу. Тобто розкинути їх по всім територіям, де ми будемо 

перебувати. Таким чином ми зможемо тобто одне зекономити і може ще одне 

вписати. У нас зараз за планом 5. Давайте всі подумають і коли зустрінемось 

після відпусток, можливо ще якесь п'яте для себе поставимо виїзне засідання. 

Отже з цим начебто розібралися. 

Що стосовно на вилучення я сказав. І звичайно є оці пропозиції до 

включення в порядку, вони коротші. Подивіться, там у нас в лідерах пані 

Тетяна Рябуха і пан Юрій Павленко, за що ми їм вдячні: за таку ефективну 

роботу. 

Знову-таки подивіться, оце головне, оце звичайно головне! Будь ласка, 

подивіться всі: саме на це буде там упор. І звичайно будемо вносити зміни. 

Тому що Павло Миколайович підготує там закон ще стосовно доступу до 

локації і там ще важливі для кіновиробників питання будуть. 

Отже ми пройшлися по тому, що ми головне вносимо: по виїзним, по 

великому Плану і по тому, що ми виключаємо. Виключаємо ми все те, що вже  

втратило повністю актуальність. 

Тому, колеги, з вашого дозволу я би перейшов зараз до голосування. Тим 

більше, що ми до цих питань можемо повертатися стільки, скільки нам буде це 

потрібно. Порядок денний. Отже, колеги, прошу затвердити План роботи 

Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної. 

Будь ласка, Микола Леонідович. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. У мене є декілька пропозицій, з вашого дозволу, до 

плану роботи. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Прямо зараз? Давайте під стенограму, будь ласка, 

звичайно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. Перше, в контексті прийняття 3377, з 

урахуванням втрат, які зазнали креативні індустрії в зв'язку з пандемією, ми 

пропонуємо наприкінці вересня перед бюджет, щоб ми подивилися, як це 

працює, і провести комітетські слухання "Культура і карантин: збитки, 

інвестиційна підтримка, фінансування 2021". 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я думаю, що ні у кого зауважень не може бути з цього 

приводу. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Щоб підготуватися до бюджету. 

 

НАЛЬОТОВ Д.О. Тільки підтримую, тому що наша ця правка, яку ми 

відстоювали на комітету, вона спрацювала і ті, хто постраждали під час 

пандемії, можуть зменшити оренду на невикористане майно. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Наступне, тут сподіваюся на підтримку пана 

Нальотова теж, "Розвиток туризму в Карпатському регіоні". Оскільки ми 

створили групу "Карпати", пропонуємо теж комітетські слухання на таку 

тематику провести. Я письмово все це подам, а під стенограму можемо 

включити, тут все виписано. 

 

СУШКО П.М. А ми можемо в ці слухання "Мандруй Україною"? Зараз 

така є програма. Може з цією програмою зробити? 
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ПОТУРАЄВ М.Р. А, Микола Леонідович, а якщо ми зробимо 

парламентські слухання "Мандруй Україною" з секцією по карпатському 

туризму? Як ви підтримуєте таке?  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я із задоволенням. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте парламентські. 

 

(Загальна дискусія)  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Але просто парламентські там нам можуть 

поставити – можуть не поставити. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ну давайте будемо наполягати.  

 

КРАВЧУК Є.М. Давайте і те і те. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте і те і те. Приймається? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. …а постанови проекту про парламентські слухання 

нема? От про "Мандруй Україною"? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Проекту наразі нема ще.  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.  Давайте тоді от зараз  і ухвалимо рішення: 

підготувати відповідний проект постанови, його там зареєструвати до кінця от 



7 

 

цього тижня і хай іде. І буде розглянуто там у вересні, наприклад, і ми там 

заплануємо десь до кінця року їх продумати. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Точно. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Давайте проект постанови вже формувати. Але 

комітетські слухання. 

 

СУШКО П.М. Комітетські слухання "Мандруй Україною".  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, як ми могли би зробити. Ми могли би 

зробити парламентські загалом про проблеми туризму і про це все разом, а 

комітетські про розвиток туризму в Карпатському регіоні. Тому що ми 

створили групу "Карпати", там багато колег ваших. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте, це хороше компромісна пропозиція. Так.  

 

НАЛЬОТОВ Д.О. Підтримую. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. І останнє, зважаючи на утворення підкомітету пана 

Качного, "Проблема децентралізації і забезпечення культурних послуг і 

фінансування інституцій". Тому що в регіонах на місцеві бюджети 

попередавали багато культурних послуг, люди їх не отримують. І я думаю, що 

може теж пан Качний це підтримає, щоб ми запросили цих людей: бібліотеки, 

клуби – все, що ви знаєте, щоб ми. Ну пан Качний набагато більше знає, але я 
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не думаю. Я просто з цим стикаюся, коли в регіони приїжджаю, зустрічаюся з 

багатьма. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ні. Я хочу тільки підтримати. А пан Олександр це 

точно знає, тому що, коли я працював радником у голови Дніпропетровської 

обласної ради, то, повірте, я ж помандрував по всім там сільським клубам, по 

всім, по всім там бібліотекам. Я знаю, що голова облради завжди досконало 

знає ці питання. Так що тут звичайно Олександр Сталіноленович буде точно в 

матеріалі. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Якщо дозволите, тут уточнити питання. Да, 

децентралізація важлива, але воно торкається проблематики всіх сфер, які є в 

компетенції нашого комітету: соціального і культурного. Тому я просто от: 

проблеми децентралізації гуманітарно-соціальної сфери в контексті сфери 

відповідальності нашого комітету. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. Але це може "круглий стіл". Тобто якщо там 

можуть бути парламентські слухання, тут може бути "круглий стіл". Ми просто 

запросимо представників цих. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.  А це логіка "парламентські слухання"? 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Ні, ні. Я пропонував перші комітетські слухання, а 

по децентралізації "круглий стіл" провести з представниками регіонів. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.  "Круглий стіл". Краще комітетські слухання.  

"Круглий стіл" і комітетські слухання – це, в принципі, по формі одне і те ж. 

Але  красивіше називається "про комітетські слухання". Як скажете. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Я думаю, що це більш поважніше. 
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ПОТУРАЄВ М.Р.  То під стенограму "комітетські слухання". 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Комітетські  слухання  про проблеми децентралізації.  

 

КАЧНИЙ О.С. Хотів би порадитися. Скажіть, будь ласка, от ми 

підготували там план роботи підкомітету теж з виїзними засіданнями. Це треба 

теж включати в план комітету і голосувати його, да?  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Бажано. 

 

(Загальна дискусія)  

 

КАЧНИЙ О.С. Добре. Зрозумів. Ну я думав підкомітету. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Підкомітет можна не погоджувати. Але якщо у вас є 

пропозиції. 

 

КАЧНИЙ О.С. Не потрібно. Ні. Я тільки по підкомітету. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дивіться, але якщо ви вважаєте, що варто було би 

зробити певні події з того, що ви підготували на рівні загалом комітету, то ми 

завжди підтримаємо. 

 

(Загальна дискусія)  

 

КАЧНИЙ О.С. Дякую. Почнемо. 
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ПАВЛЕНКО Ю.О.  От я пропанував би, да, щоб ті всі пропозиції, які 

Олександр Сталіноленович передасть, щоб ми їх затвердили, а він далі їх 

уточнить. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ми завжди за. 

Отже, колеги, давайте спочатку голосуємо тоді за постанову. Так? За те, 

що ми приймаємо рішення підготувати постанову про проведення 

парламентських слухань там по дорозі. Вибачте, будь ласка. 

Доповнення, дивіться пані Ірино, якщо є зараз, як от Микола Леонідович 

зробив, під стенограму, можна і зараз. Будь ласка. Але давайте спочатку 

постанову проголосуємо, щоб ми вже закрили це питання. 

Отже ставлю на голосування рішення комітету про підготувати постанову 

про проведення парламентських слухань по, як пане Дмитро? По туризму. 

 

НАЛЬОТОВ Д.О. До кінця 20-го року. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. До кінця 20-го року. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре. "По проблемам туризму "Мандруй Україною". 

Хто за? Проти? Утримались? Немає звичайно.  

Пані Ірино, будь ласка. 

  

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановний пане голово, шановні члени комітету,  

я хотіла би запропонувати в контексті того, що наступний рік є роком великих 

ювілеїв і ми з вами ухвалили і постанову Лесі Українки і Василя Стефаника, і  

Кримської, і багато інших будуть важливих. Тому нам потрібно ще окрім того, 

що ми і плануємо, і організовуємо, ще і контролювати стан виконання цих 

рішень.  
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Тому, можливо, до плану нашої роботи ми долучимо питання контролю 

щодо підготовки до цих важливих ювілеїв. І отакі зрізи ми могли би заслухати 

на комітеті. Це перше питання. 

Друге, я би запропонувала, власне, я знаю позицію пана голови, що все ж 

таки нам потрібно розробити критерії щодо пам'ятних дат і ювілеїв – 

осучаснити, скажемо, їх так. І напевно для цього треба створити на базі нашого 

комітету робочу групу, яка проведе обговорення і запропонує нові підходи з 

огляду на те, що багато є таких рудиментів, які ще залишилися з минулого. І 

нам треба цю роботу модернізувати, осучаснити і, власне, демонструвати і 

державницькі підходи звичайно, але разом з тим сучасне бачення і розуміння.  

Дякую.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я думаю, що тут не може бути ніяких заперечень. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Єдине, що ці критерії, вони в указі Президента 

визначені. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М.  Тобто ми можемо напрацювати якісь зміни до цього. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л.  Ми можемо дати свої пропозиції до змін. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я згоден з вами, колеги. Але хто нам заважає 

запропонувати там змінити? Так.  

Гео Лерос, будь ласка. 

 

ЛЕРОС Г.Б. Я ще хотів би під стенограму додати. Там сьогодні до 

підкомітету пана Княжицького надійде законопроект стосовно переміщення 

культурних цінностей. А також я відправив пану Павленко та пані 

Констанкевич, щоб підписали цей законопроект.  Теж я  прошу включити на 

вересень місяць, щоб розглянути. 
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Там досить простий законопроект: повністю відміняється мито на ввіз 

об'єктів культури – це картини, артоб'єкти. Це те, що дозволить теж залучити 

більшу кількість туристів до України, так як будь-які виставки з Європи, з 

сусідніх країн можуть безперешкодно ввозити на територію України. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ЛЕРОС Г.Б. ДБР це за 2010-2011 рік там щось розслідує. Тому навряд чи. 

(Сміх) 

(Загальна дискусія)  

 

ЛЕРОС Г.Б.  А ми їх запросимо бути співавторами законопроекту. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р.  Гео Багратович, скажіть нам, будь ласка, от пан 

слушне зауваження зробив зараз. От спортивний комітет там вже вніс 

законопроект про меценатство в спорті. А коли у нас буде наш? 

 

ЛЕРОС Г.Б. Якщо ви читали стосовно цього законопроекту відгуки, то 

вони неоднозначні. Але міжнародна практика стосовно Закону про 

меценатство, це він звучить так "Закон про меценатство у сфері освіти, 

культури і спорту". Тому дивно, що там було розроблено тільки спорт, бо ніяк 

не задіяли культуру. 

 

НАЛЬОТОВ Д.О. Всі з досвіду всіх країн, всі країни цивілізовані зробили 

значний скачок в культурі саме після прийняття таких законів. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Точно. Дивіться, колеги. Зараз, Микола Леонідович, 

звичайно ви.  

Але я вважаю, що ми маємо, давайте от зараз трохи відпочинимо, ми 

маємо за це взятися і врешті-решт видати нормальний  текст і зробити все, от як 
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ми робити з 3377: з міцною громадською підтримкою. Тому що Закон про 

меценатство в культурі і в кіно, в культурі в широкому сенсі, він не те, що 

назрів, він перезрів років 15 тому. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колеги, дивіться, оскільки ми цим займалися ще в 

минулому скликанні, в чому суть? Є благодійна діяльність. Питання завжди, 

мова іде про те, що дві форми є: або ті кошти, які ви направляєте на благодійну 

діяльність, ви їх не доплачуєте в казну у вигляді податків або у нас зараз є 4%, 

які ви можете до сплати податків від вашого прибутку перевести на благодійну 

діяльність. 

Я подавав закон в минулому скликанні, він навіть не голосувався, тому 

що тоді, між іншим, антикорупційний комітет, який Єгор Соболєв ще 

очолював, сказав, що він корупційний. Хоча він абсолютно європейська норма. 

Ми взяли той самий закон, просто збільшили це з 4 до  10%. І ми тоді це 

узгоджували з Мінфіном, тому що це боляче для бюджету, але це є певний 

стимул підтримувати благодійними внесками. 

 

_______________. (Не чути)  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Чекайте, це ж питання завжди Мінфіну. Бо як я вже 

казав, що є два: або ви до того, як платите податки, можете щось відраховувати 

або ви не платите податки на ту суму. 

Коли ви скажете, що ви не платите податки, наш Мінфін  ніколи в житті 

це не погодить, тому що їм треба якось виживати. Тому от компроміс. Вся суть 

закону про меценатство завжди лише в цьому, так щоб ми розуміли. 

Напрацювання є по збільшенню до 10-и.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я хочу в підтримку того, що сказав Микола 

Леонідович. Була нарада, коли ми оце остання перед тим, як ми врешті 

отримали підпис Президента на 3377, а нарада була ще про 7-відсотковий НДС 
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культурний. І там от навіть ми знаємо заступника міністра фінансів з Євгенією 

Михайлівною. От всі з Мінфіну, там вони начебто нормальні люди, живі, так 

посміхаються, жартують, ти з ними ведеш розмову нормально. А потім, коли 

вони чують щось про зниження податків, у них просто "стекленеют глаза" і 

вони кажуть: "Ну все, це буде схема, вони значить втечуть від податків". Кажу: 

"Вони не втечуть. Ви їх так і так ці податки не отримуєте. У вас нуль, 

розумієш?". 

Ну, тобто ситуація важка, Микола Леонідович абсолютно правий. А  

давайте, Миколо Леонідовичу, тоді, може, коли почнемо працювати, ви свій 

текст піднімете знову.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Я його дам, щоб всі. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Давайте разом подивимось. Давайте поставимо як 

пропонує Гео Багратович 25 і,  як казав Президент, "десь посередині зійдемося" 

з Мінфіном. 

Добре, тоді приймається це. 

Ірино Мирославівно, є ще якісь? 

Тоді, колеги, я ставлю на голосування рішення про затвердження Плану 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики на період четвертої сесії  Верховної Ради України 

дев’ятого скликання з доповненнями народного депутата Миколи Княжицького 

і народного депутата Ірини Констанкевич, а, вибачте, і Олександра Качного. 

Вибачте, будь ласка. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Дякую. Рішення 

прийнято. 

Далі у нас, колеги, рішення про пропозиції комітету – це скорочений 

варіант великого Плану. Пропозиції нашого комітету до проекту порядку 

денного четвертої сесії. Це те, що наразі ми розуміємо, що ми можемо 

включати, воно готове і можемо включати. Знову-таки будуть доповнення, але 

ми з вами вже  все це проговорили.  
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Прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. 

Дякую.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. То автоматично буде вилучено. 

Далі, колеги, пункт третій, про законопроекти, проекти постанов, які ми  

пропонує не включати до проекту порядку денного – це просто там всі вже 

застрілі. Абсолютно застарілі. Або ті, які ми вже відпрацювали з вами. 

Тому теж прошу підтримати. 

Будь ласка. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.  Тут єдине постанова про відзначення 75-ї річниці 

перемоги… 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так вона ж застаріла! 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. Вона не може застаріти. (Сміх) 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Чому ні? Застаріла. 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.  Ні. Тому що перемога. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ні, перемога вічна… 

Отже, колеги, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались? 

Утримались пан Юрій і пан Олександр. Добре. Рішення прийнято. 
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КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. …давайте винесемо в зал, хай пан Юрій доповідає. 

Ми не проти. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Микола Леонідович, вже вилучили. 

Колеги, далі. Рішення про затвердження персонального складу робочої 

групи з опрацювання проектів законів України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей (реєстраційний № 3587 від 03.06.2020, подає  

Кабінет Міністрів Прем'єр-міністр Шмигаль Дмитро Анатолійович) та про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей (реєстраційний № 3587-1 

від 19.06.2020, народного депутата Королевської Наталії Юріївни та інших).   

Документи у вас роздані. Якщо немає пропозицій додаткових до складу 

робочої групи, немає? 

 

ПАВЛЕНКО Ю.О.  Звертаю увагу, що робоча група вийшла 52 особи. 

(Сміх) 

 

РЯБУХА Т.В.  Так, з них 9 депутатів нашого комітету, а також із 

Комітету освіти, молоді, з МОЗу. Тому також хочу ще раз наголосити і 

нагадати, що ці законопроекти викликали дуже велике обговорення і вони дуже 

складні. Тому я всіх ще раз запрошую до засідань нашої робочої групи. Я 

думаю, з вересня вже ми перше засідання проведемо.  

Також хотілось би сказати, що ввійшли ось і Аксана Анатоліївна 

Філіпішина – представник Уповноваженого зі справ людини, і дуже  активно 

інші долучаються, тому і 52-і особи наразі є. Тому прошу підтримати і 

затвердити цей склад робочої групи. 

Дякую.  
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ПОТУРАЄВ М.Р. Пані Тетяно, пан Юрій, ви навіть не уявляєте собі, як 

ми всі, ваші колеги члени комітету, вдячні вам за ту велику роботу, яку ви 

робите. Звичайно, я думаю, що ми підтримаємо вашу робочу групу і будемо 

допомагати вам всім, чим можемо. 

 

РЯБУХА Т.В. І слава богу, що дивишся в залі, коли іде голосування, то 

діти об'єднують зал – і це приємно. І я вірю, що святість у кожного все ж таки 

залишається. Дякую.  

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Звичайно.  

 

СУШКО П.М. І потрібно об'єднати зусилля, щоб також особливі діти 

об'єднували зал. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дивіться, це питання окреме, це питання окреме.  Чи ми 

взагалі, члени комітету, проголосуємо за те, щоб він пішов до Конституційного 

Суду? І я вже йому сьогодні казав, це для нашого комітету буде велика втрата. 

Велика! Я навіть вагаюся.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Ні, на жаль, ні. Тим не менше, ми до цього питання 

повернемось. 

Колеги, я прошу підтримати запропонований склад робочої групи. 

Пан Юрій, да, є кандидатом до Конституційного Суду України. Ні, зараз, 

на жаль, тільки про робочу групу. 
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Хто за? Хто проти, колеги? Утримався? Немає.  

Колеги, отже всі питання ми вичерпали, крім "Різного". Дивіться, в 

"Різному"  у мене є. Микола Леонідович, в "Різному" у мене є ось яка непроста 

розмова. Дивіться, ні, це абсолютно під стенограму. Звичайно, що план роботи 

щільний, ми не можемо з вами бути повністю впевнені, чи дійде закон нашого 

колеги Максима Бужанського до розгляду в залі. Тим не менше, якщо він дійде 

до розгляду, я просив би, щоби і від депутатів, і від фракцій виступали би члени 

нашого комітету як люди, які приймали рішення. Щоб не просто, аби хто.  

Пан Юрій, пан Олександр, ви згодні, щоб, якщо дійде до розгляду 

законопроекту Бужанського, щоб саме ви вдвох виступали? Наприклад, ви від 

фракції, пан Олександр, а пан Юрій від депутатів. Те саме, Микола Леонідович, 

хотілося, щоб саме з вашої трійки були головні, так би мовити, виступаючі під 

час розгляду, якщо дійде до розгляду. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, ну це ж фракційне рішення. Тобто. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Тому, колеги, це ж, дивіться, це ж не рішення комітету, 

це прохання. Я би дуже просив би, щоб саме члени нашого комітету взяли би 

якомога активнішу участь під час обговорення цього законопроекту в залі. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, я це дуже добре розумію. Я просто просив би, 

щоб, якщо буде така можливість, щоб всі члени нашого комітету мали 

можливість висловитись. Якщо ви не проти, то я буду дуже за це вдячний і буду 

всіляко це підтримувати. 

Дякую. Це було моє єдине питання в "Різному". 

Колеги, якщо є у когось ще? Будь ласка, пані Єліза. 
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БОГУЦЬКА Є.П. Хочеться послухати, хто буде входити до складу 

підкомітетів пана Княжицького і пана Качного. Тому що я хочу записатись і 

туди і сюди, і я не знаю, до кого. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Можна в усі записуватися. 

 

БОГУЦЬКА Є.П. Тоді, будь ласка, запишіть мене і до пана Княжицького і 

пана Качного. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Домовились. 

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дивіться, але цей комітет був раніше, його Гео 

Лерос очолював. Просто ми поміняли... 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, так, це комітет Гео. І, наскільки я пам'ятаю, пані 

Єлізавета якраз там і була. А до пана Олександра, будь ласка, звичайно. У нас 

вільний запис. 

Будь ласка, Павло Миколайович. 

 

СУШКО П.М. Я би ще хотів таке запропонувати. Так як наш комітет 

кращий за інформацією "Опори", то щоб ми якось висвітлювали нашу 

діяльність. Заходиш там до Комітету правоохоронної діяльності або 

містобудування, у них там плакати про діяльність комітету, що вони зробили, 

що будуть робити. 

Може і ми так секретаріату доручення дамо зробити? 

 

_______________.  У нас ще нема діджитал. 
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БОБЛЯХ А.Р. З діджиталізацією, я вам скажу, що у нас все добре. 

Висвітлюється і на фейсбук і повністю… 

 

СУШКО П.М. Але про діяльність комітету, щоб хоч якісь стенди 

розмістити… 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Приймається, Павло Миколайович. Займуть 

обов'язково. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Зрозуміло. 

Колеги, на цьому порядок денний засідання комітету вичерпаний. Це 

було останнє засідання комітету протягом третьої. За планом останнє.  

Я хочу всім подякувати. Ми дуже плідно попрацювали протягом третьої 

сесії. І я переконаний, що ми будемо так само плідно працювати і під час 

четвертої. Я всім, оскільки ми тут зараз в вузькому колі, звичайно, що ми 

побачимось там і завтра і післязавтра в залі, але я всім хочу побажати 

якнайкращих відпусток у мандрах Україною. А якщо нас будуть пускати 

кудись в Європу, то може і в Європу.  

 

(Загальна дискусія)  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Але так, нам сам бог велів. Дякую всім. Засідання  

комітету закрите. (Оплески). 

 

 


