
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

11 листопада 2020 року 

 

Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції. 
 

(вул. Садова, 3а, кімн. 1016,  об 11:00 ) 

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і 

радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості 

власності та фінансування аудіовізуальних (електронних) засобів масової 

інформації (реєстр. № 2072 від 05.09.2019, н.д. Княжицький М.Л. та інші). 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до частини восьмої статті 72 Закону 

України "Про телебачення і радіомовлення" щодо забезпечення свободи 

слова та вираження поглядів (реєстр. № 3079 від 18.02.2020, н.д. Шуфрич 

Н.І.). 

 

3. Про  проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення 

і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні (реєстр. № 4188 від 

05.10.2020, н.д. Дунда О.А.). 

 

 

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

 

4. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічне заперечення 

факту збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини 

території України (реєстр. № 4189 від 05.10.2020, н.д. Дунда О.А.). 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій 

професійної діяльності (реєстр. № 4224 від 16.10.2020, н.д. Циба Т.В. та 

інші). 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу 

безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності Служби безпеки України (реєстр. № 3196-д від 26.10.2020, н.д.  

Завітневич О.М. та інші). 

 

7. Про проект Закону про військове капеланство у Збройних Силах України 

(реєстр. № 4148 від 23.09.2020, н.д.  Шахов С.В., Волинець М.Я.). 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66701
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68168
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70121
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70119
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70189
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70243
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70044


ІІІ. Інші питання: 

 

8. Про ad hoc рішення Комітету щодо призначення трьох членів Наглядової 

ради Національної суспільної телерадіокомпанії України від депутатських 

фракцій і груп Верховної Ради України (відповідно до абзацу третього 

частини п’ятої статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України»). 

 

9. Про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно позиції Уряду щодо 

проведення Всеукраїнського перепису населення. 

 

10.  Про звернення Національної спілки письменників України. 

 

11.  Щодо можливостей залучення Проекту ЄС-ПРООН до діяльності комітетів 

Верховної Ради України. 

 

12. Різне. 
 


