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Комітет з питань  

гуманітарної та інформаційної політики  
вул. Садова, 3-а, зал засідань № 1016 

 

 

 

   41 
 

         16     вересня  

 

 

 
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету – Потураєв Микита Русланович. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Боблях Андрій Ростиславович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Кабанов Олександр Євгенійович 

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович 

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Рябуха Тетяна Василівна  

Сушко Павло Миколайович  

Федина Софія Романівна. 

 

ПРИСУТНІЙ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народний депутат України - член Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Павленко Юрій Олексійович. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Богуцька Єлізавета Петрівна 

Лерос Гео Багратович 
Кузьмін Ренат Равелійович. 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
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ЗАПРОШЕНІ: Коваль Ольга Володимирівна - народний депутат 

України; 

Мотовиловець Андрій Вікторович  - народний депутат 

України; 

Шевченко Тарас Сергійович - Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України; 

Петасюк Лариса Володимирівна – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України; 

Лебедцов Борис Борисович - Заступник Міністра 

соціальної політики України; 

Кудерчук Марина Миколаївна  – Голова Державного 

агентства з питань кіно; 

Дейнега Ольга Петрівна - Директор Департаменту 

реалізації державної соціальної політики Міністерства 

соціальної політики України; 

Суліма Оксана Василівна - заступник генерального 

директора Директорату соціальних послуг та інтеграції 

Міністерства соціальної політики України; 

Філіпішина Аксана Анатоліївна – Представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання 

прав дитини та сім’ї; 

Діденко Сергій Олексійович - Директор Департаменту 

видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; 

Красноступ Ганна Миколаївна - керівник експертної 

групи Директорату інформаційної політики та 

інформаційної безпеки Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Більчук Олександр Васильович – Голова Державної 

авіаційної служби України; 

Зелінський Ігор Леонідович – заступник Голови 

Державної авіаційної служби України; 

Кушпіль Дмитро Сергійович – Генеральний директор 

Директорату авіаційного транспорту Міністерства 

інфраструктури України; 

Кабанов Олексій Миколайович – Заступник начальника 

управління - начальник відділу з дотримання права на 

доступ до публічної інформації Управління моніторингу 

прав на звернення та інформацію Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Кремінь Тарас Дмитрович - Уповноважений із захисту 

державної мови; 

Буренко Наталія Миколаївна – доктор філософії 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
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Присутні працівники секретаріату Комітету:  

Бабенко В.О.,  Ващенко Я.Л., Войскова С.Ю., Галюк Т.М., 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.  

  

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

2. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (реєстр. № 3006а, н.д. О. 

Коваль та ін.). 

3. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо одноразової натуральної допомоги 

"пакунок малюка" (реєстр. № 3006а-1, н.д. Ю. Королевська та ін.). 

 

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

4. Про проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) 

втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях (реєстр. № 3040-1, 

н.д. Ю. Павленко). 

5. Про проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей 

до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань (реєстр. № 3627, Кабінет Міністрів України, Шмигаль Д. А.). 

6. Про проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження 

авіаційних правил України (реєстр. № 3683, Кабінет Міністрів України, 

Шмигаль Д. А.). 

 

ІІІ. Інші: 

7. Про стан реалізації Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих 

центрів «Артек» і «Молода гвардія» щодо додаткової державної підтримки на 

період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 14 липня 2020 року № 

784-IX. 

8. Про створення при Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної 

політики робочої групи з системного удосконалення законодавства про доступ 

до публічної інформації. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69709
3006а-1
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68244
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69098
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69180
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 9. Про стан та проблеми реалізації державної політики у сфері 

кінематографії. 

10. Про створення робочої групи для підготовки парламентських 

слухань на тему: «Мандруй Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку 

туризму в Україні». 

11. Про ініціативу народного депутата України  

Василевської-Смаглюк О. М. щодо проведення парламентських слухань на 

тему: «Україна: дорожня карта майбутнього».  

 12. 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» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Качний О.С., 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Кабанов О.Є., Княжицький М.Л. – відсутні під час голосування. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: про проєкт Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання 

при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

"пакунок малюка" (реєстр. № 3006а, н.д. О. Коваль та ін.). 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

С п і в д о п о в і д а ю т ь :  Рябуха Тетяна Василівна - Голова підкомітету у 

справах сім'ї та дітей; 
 Мотовиловець Андрій Вікторович – народний депутат України; 

Коваль Ольга Володимирівна - народний депутат України; 

Лебедцов Борис Борисович - Заступник Міністра соціальної політики України. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., Констанкевич І.М., 

Качний О.С., Сушко П.М., Боблях А.Р. 

Філіпішина А.А. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69709
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21244
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

"пакунок малюка" (реєстр. № 3006а, н.д. О. Коваль та ін.) 

прийняти в першому читанні за основу, з 

пропозиціями Комітету. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України – заступника Голови Комітету Кравчук 

Євгенію Михайлівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: про проєкт Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо 

одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" 

(реєстр. № 3006а-1, н.д. Ю. Королевська та ін.). 
 

Д о п о в і д а є :   Рябуха Тетяна Василівна - Голова підкомітету у справах сім'ї 

та дітей. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо одноразової 

натуральної допомоги "пакунок малюка" (реєстр. № 

3006а-1, н.д. Ю. Королевська та ін.) відхилити. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України – заступника голови Комітету Кравчук Євгенію 

Михайлівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69709
3006а-1
3006а-1
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«За» – 11 (Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л. 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: про проєкт Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо кримінальної 

відповідальності за вербування, залучення та (або) 

втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях 

(реєстр. № 3040-1, н.д. Ю. Павленко). 
 

Д о п о в і д а є :   Рябуха Тетяна Василівна - Голова підкомітету у справах сім'ї 

та дітей. 
 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт 

Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо кримінальної 

відповідальності за вербування, залучення та (або) 

втягування дітей до участі у військових конфліктах чи 

діях (реєстр. № 3040-1, н.д. Ю. Павленко) прийняти у 

першому читанні за основу, з урахуванням пропозицій 

Комітету; 

2) направити висновок Комітету про розгляд 

зазначеного законопроєкту до Комітету з питань 

правоохоронної діяльності, визначеного головним з його 

опрацювання. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

V. СЛУХАЛИ: про проєкт Закону про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності 

не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань (реєстр. № 3627, Кабінет Міністрів України, 

Шмигаль Д. А.). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68244
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68244
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69098


7 

 

 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

С п і в д о п о в і д а ю т ь :   Рябуха Тетяна Василівна – Голова підкомітету у 

справах сім’ї та дітей; 

Лебедцов Борис Борисович - Заступник Міністра соціальної політики України. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л. 

Філіпішина А.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт 

Закону України про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності 

не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань (реєстр. № 3627, Кабінет Міністрів України, 

Шмигаль Д. А.) підтримати в першому читанні за 

основу; 

2) направити висновок Комітету про розгляд 

зазначеного законопроєкту до Комітету з питань 

правоохоронної діяльності, визначеного головним з його 

опрацювання. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення порядку 

розроблення, прийняття та впровадження авіаційних 

правил України (реєстр. № 3683, Кабінет Міністрів 

України, Шмигаль Д. А.). 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

С п і в д о п о в і д а є :   Більчук Олександр Васильович - Голова Державної 

                                  авіаційної служби України. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

В’ятрович В.М., Княжицький М.Л. 

Кремінь Т.Д., Зелінський І.Л., Кушпіль Д.С. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69098
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69180
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УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду в першому читанні схвалити 

законопроєкт «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення порядку 

розроблення, прийняття та впровадження авіаційних 

правил України» (реєстр. № 3683) за основу з 

урахуванням пропозицій Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики, а саме: 

виключення із тексту законопроєкту зміни до частини 

першої статті 13 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», а також 

ухвалення абзацу другого частини третьої статті 11 

Повітряного кодексу України в іншій редакції; 

2) направити висновок Комітету про розгляд 

зазначеного законопроєкту до Комітету з питань 

транспорту та інфраструктури. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха 

Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про стан реалізації Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну підтримку та особливості 

функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода 

гвардія» щодо додаткової державної підтримки на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 14 липня 2020 року № 784-IX. 

 

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – Голова підкомітету у справах  

сім’ї та дітей. 

С п і в д о п о в і д а ю т ь :  Діденко Сергій Олексійович - Директор 

Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; 

Лебедцов Борис Борисович - Заступник Міністра  соціальної політики України 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Потураєв М.Р., Сушко П.М. 
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ПОГОДИЛИ: 1) інформацію взяти до відома; 

2) представником Міністерства соціальної політики 

та Міністерства фінансів України активувати 

роботу з забезпечення виконання Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

державну підтримку та особливості 

функціонування дитячих центрів "Артек" і 

"Молода гвардія" щодо додаткової державної 

підтримки на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

3) заслухати це питання на одному з чергових засідань 

Комітету. 
 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про створення при Комітеті з питань гуманітарної та 

інформаційної політики робочої групи з системного 

удосконалення законодавства про доступ до публічної 

інформації. 

 

Д о п о в і д а є :  Кравчук Євгенія Михайлівна – Заступник голови Комітету, 

голова підкомітету з питань інформаційної політики. 
 

В обговоренні  

брав участь: 

Шевченко Т.С. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) створити при Комітеті з питань гуманітарної та 

інформаційної політики робочу групу з системного 

удосконалення законодавства про доступ до публічної 

інформації з числа народних депутатів України, 

представників Міністерства культури та інформаційної 

політики України, інших органів державної влади, 

громадських організацій і об’єднань, експертів у сфері 

доступу до публічної інформації; 

 

2) призначити головою зазначеної робочої групи 

народного депутата України, Заступника голови Комітету 

з питань гуманітарної та інформаційної політики, голову 

підкомітету з питань інформаційної політики Кравчук 

Євгенію Михайлівну; 

 

3) призначити Заступником голови робочої групи 

виконавчого директора ГО «Платформа Прав Людини» 

Бурмагіна Олександра Олександровича (за згодою); 
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4) доручити голові робочої групи сформувати її 

остаточний склад та затвердити графік її засідань. 

 

(Рішення Комітету додається.) 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л. Констанкевич 

І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

ІX. СЛУХАЛИ: 

 

про стан та проблеми реалізації державної політики у сфері 

кінематографії. 

 

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. 

С п і в д о п о в і д а є : . Кудерчук Марина Миколаївна - Голова Державного 

агентства з питань кіно 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Петасюк Л.В.  
 

 

ПОГОДИЛИ: інформацію голови Державного агентства України з 

питань кіно Кудерчук М.М. та заступниці Міністра 

культури та інформаційної політики України Петасюк 

Л.В. щодо стану розв’язання проблем у галузі 

кіноіндустрії та щодо реалізації державної політики у 

сфері кінематографії. Взяти до відома. 
 

 

Х. СЛУХАЛИ: 

 

 

про створення робочої групи для підготовки 

парламентських слухань на тему: «Мандруй Україною: 

стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в 

Україні». 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

С п і в д о п о в і д а є :  Нальотов Дмитро Олександрович – Голова підкомітету 

з питань туризму та курортів. 
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В обговоренні  

брав участь: 

Сушко П.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) створити робочу групу з підготовки та проведення 

парламентських слухань на тему: «Мандруй 

Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку 

туризму в Україні»; 

 

2) призначити керівником робочої групи Голову 

підкомітету з питань туризму та курортів Комітету 

з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Нальотова Дмитра Олександровича; 

 

3) підтримати пропозицію Сушка Павла 

Миколайовича включити до складу робочої групи 

мандрівника Суріна Артемія; 

 

4) затвердили членів робочої групи (Список 

додається). 

 

 (Рішення Комітету додається.) 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Княжицький М.Л. Констанкевич 

І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Качний О.С. – відсутні під час голосування. 

 

 

ХI. СЛУХАЛИ: 

                                                                      

про ініціативу народного депутата України  

Василевської-Смаглюк О. М. щодо проведення 

парламентських слухань на тему: «Україна: дорожня карта 

майбутнього».  
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л., В’ятрович В.М., Федина С.Р., 

Констанкевич І.М., Нальотов Д.О., Кравчук Є.М. 

 

ПОГОДИЛИ: перенести розгляд ініціативи народного депутата України  

Василевської-Смаглюк О. М. щодо проведення 
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парламентських слухань на тему: «Україна: дорожня 

карта майбутнього». 
 

 

XІI. СЛУХАЛИ: 

 

12.1 

Різне. 

 

Про проведення виїзного засідання Комітету в м.Одеса. 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

С п і в д о п о в і д ю т ь :  Сушко Павло Миколайович – заступник  голови 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету у 

сфері кінематографу та реклами. 

Буренко Наталія Миколаївна – доктор філософії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
 

ПОГОДИЛИ: провести виїзне засідання Комітету в м. Одеса 29-30 

жовтня 2020 року. 
 

 

12.2 

 

Про функціонування регіонального мовлення ПАТ 

«НСТУ». 
 

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

                             Комітету Верховної Ради України. 

 

ПОГОДИЛИ: 1) включити до порядку денного наступного засідання 

Комітету питання звіту діяльності робочої групи з 

питань функціонування регіонального 

інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ» у формі 

інформаційно-аналітичної довідки;  

2) обговорити Концепцію роботи регіонального 

мовника та обґрунтовано переглянути бюджетне 

фінансування ПАТ «НСТУ» в областях. 
 

 

12.3 

 

Щодо звернення Голови Всеукраїнської професійної 

спілки працівників музичної індустрії Ясинського М.Є. 

стосовно проведення круглого столу на тему «Музична 

індустрія: необхідність законодавчого врегулювання» 

18.09.2020 року. 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 



13 

 

ПОГОДИЛИ: включити розгляд цього питання по суті на одне з 

чергових засідань Комітету, провівши додаткові 

консультації з заявником щодо дати і формату 

запропонованого заходу.  

  
(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                          Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 

 


