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Комітет з питань  

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

 
 

 

  44 
 

         13       жовтня 

 

Відповідно до Закону України № 543-ІХ від 30 березня 2020 року "Про 

внесення зміни до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 

засідання Комітету відбулося у режимі відеоконференції. 

 
 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету – Потураєв Микита Русланович. 

  

ПРИСУТНІЙ: народний депутат України - член Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Кабанов Олександр Євгенійович. 
 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Богуцька Єлізавета Петрівна 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович  

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Потураєв Микита Русланович  

Рябуха Тетяна Василівна  

Сушко Павло Миколайович  
Федина Софія Романівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Боблях Андрій Ростиславович 

Павленко Юрій Олексійович  

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
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Кузьмін Ренат Равелійович. 

 

 

 

ЗАПРОШЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

Безвершенко Юлія Василівна – Генеральний директор 

Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки 

України;  

Блощаневич Олександр Сергійович – Заступник 

начальника відділу інновацій Міністерства внутрішніх 

справ України;  

Зіневич Юрій Михайлович – член Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

Карпенко Євген Миколайович  – Начальник договірно-

правового відділу Департаменту міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Міністерства 

внутрішніх справ України; 

Коваль Валентин Юрійович – член Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

Кулеба Микола Миколайович – Уповноважений 

Президента України з прав дитини; 

Лебедцов Борис Борисович – Заступник Міністра 

соціальної політики України; 

Літвіщенко Ганна Олександрівна  –  Начальник 

юридичного управління Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

Парчук Григорій Васильович – Начальник відділу 

координації еколого-освітньої та рекреаційної діяльності 

Департаменту природно-заповідного фонду Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України;  

Петасюк Лариса Володимирівна  – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України; 

Умєров Рустем Енверович – народний депутат України; 

Філіпішина Аксана Анатоліївна – представник 

Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї;  

Фоменко Світлана Валеріївна – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України; 

Шевченко Тарас Сергійович – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України; 

Яценко Антон Володимирович – народний депутат 

України. 

 

 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 
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Блищик Л.І., Ващенко Я.Л., Войскова С.Ю., Галюк Т.М., Грабчак К.К., 

Дронова І.В., Івасенко І.М., Курінной А.Є., Курочка Н.М., Мельничук Н.П., 

Москаленко Д.С., Селецький П.І., Степаненко І.М. 

 

 

П о р я д о к  д е н н и й :  

 

1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету.   

2. Про проєкт Закону про внесення змін до статті 18-7 Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги 

для дітей із тяжкими хворобами (реєстр. № 2024 від 03.09.2019, н.д. 

Тимошенко Ю.В. та ін.). 

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

України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми 

(реєстр. № 2085 від 06.09.2019, н.д. Королевська Н.Ю. та ін.). 

4. Про проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо здійснення заходів спрямованих на включення 

Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії 

наук України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвитку 

(реєстр. № 4047 від 03.09.2020, н.д. Потураєв М. Р. та ін.). 

5. Про проєкт Постанови про відзначення 300-річчя від дня народження 

Григорія Савича Сковороди  (реєстр. № 4084 від 11.09.2020, н.д. Фріз І.В. 

та ін.). 

6. Про проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення незалежності Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (реєстр. № 4107 від 17.09.2020, н.д. Потураєв 

М.Р.,  Кравчук Є.М.). 

7. Про проєкт 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 ін.). 

8. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" 

щодо протидії дискримінації за ознакою статі (реєстр. № 3427 від 

04.05.2020, н.д. Бардіна М.О. та ін.). 

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

України щодо реформування державного регулювання у сфері 

містобудування (реєстр. № 3875 від 16.07.2020, н.д. Клочко А.А. та ін.). 

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

України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської 

Конвенції) (реєстр. № 3055 від 11.02.2020, н.д. Фролов П.В., 

Монастирський Д.А.). 

11.  Про проєкт Закону про захист дітей від виникнення та наслідків, 

спричинених втратою слуху (реєстр. № 3134 від 28.02.2020, н.д. Юрченко 

О.М.). 

12.  Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про засади 

внутрішньої та зовнішньої політики" щодо актуалізації деяких положень 
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(реєстр. № 3666 від 16.06.2020, н.д. Умєров Р.Е. та ін.). 

13.  Щодо звернення Голови Всеукраїнської професійної спілки працівників 

музичної індустрії Ясинського М.Є. стосовно проведення круглого столу 

на тему "Музична індустрія: необхідність законодавчого врегулювання". 

 

 

 

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. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Кравчук Є.М., Умєров Р.Е. 

 

 

УХВАЛИЛИ: схвалити Порядок денний засідання Комітету з 

наступними змінами: 

- розглянути спочатку питання № 12 "Про проєкт 

Закону про внесення змін до Закону України "Про 

засади внутрішньої та зовнішньої політики" щодо 

актуалізації деяких положень (реєстр. № 3666 від 

16.06.2020, н.д. Умєров Р.Е. та ін.)"; 

- вилучити з порядку денного питання № 8 "Про 

проєкт Закону про внесення змін до Закону України 

"Про рекламу" щодо протидії дискримінації за 

ознакою статі (реєстр. № 3427 від 04.05.2020, н.д. 

Бардіна М.О. та ін.).  

Відповідно питання № 12 вважати питанням № 2, 

питання № 2 – 7 вважати питаннями № 3 – 8, а 

питання № 13 – питанням № 12.  
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

М.Л.,  Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. – 

 не брали участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

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

"Про засади внутрішньої та зовнішньої політики" щодо 

актуалізації деяких положень (реєстр. № 3666 16.06.2020, 

н.д. Умєров Р.Е. та ін.). 
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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 :  Умєров Рустем Енверович – народний депутат України. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., В’ятрович В.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні схвалити законопроєкт про 

внесення змін до Закону України  «Про засади внутрішньої 

та зовнішньої політики» щодо актуалізації деяких 

положень  (реєстр. № 3666 від 16.06.2020, н.д. Умєров Р.Е. 

та ін.) за основу; 

2) направити висновок Комітету про розгляд зазначеного 

законопроєкту до Комітету з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

у Донецькій, Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних відносин. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

М.Л.,  Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. – 

не брали участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: про проєкт Закону про внесення змін до статті 18-7 Закону 

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

підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими 

хворобами (реєстр. № 2024 від 03.09.2019, н.д. Тимошенко 

Ю.В. 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 є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про 

внесення змін до статті 18-7 Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення 
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розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами 

(реєстр. № 2024 від 03.09.2019, н.д. Тимошенко Ю.В. та 

ін.) за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України - голову підкомітету у справах сім’ї та дітей 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Рябуху Тетяну Василівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

М.Л.,  Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. – 

не брали участі у голосуванні через технічні причини. 

 
 

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

законодавчих актів України щодо посилення соціальних 

гарантій дітей та сімей з дітьми (реєстр. № 2085 від 

06.09.2019, н.д. Королевська Н.Ю. 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 є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми 

(реєстр. № 2085 від 06.09.2019, н.д. Королевська Н.Ю. та 

ін.) повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України - голову підкомітету у справах сім’ї та дітей 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Рябуху Тетяну Василівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

М.Л.,  Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 
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П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. – 

не брали участі у голосуванні через технічні причини. 

 
 

V. СЛУХАЛИ: про проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради 

України до Кабінету Міністрів України щодо здійснення 

заходів спрямованих на включення Національного 

дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії 

наук України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та 

його розвитку (реєстр. № 4047 від 03.09.2020, н.д. Потураєв 

М. Р. та ін.). 

 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Яценко А.В., Безвершенко Ю.В., Фоменко С.В., Ващенко 

Я.Л. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Постанови 

про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо здійснення заходів спрямованих 

на включення Національного дендрологічного парку 

"Софіївка" Національної академії наук України до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвитку (реєстр. 

№ 4047 від 03.09.2020, н.д. Потураєв М. Р. та ін.) 

включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України та прийняти за основу і в цілому з урахуванням 

таких поправок до вказаного проекту:  

1. У назві Постанови слова «його розвитку» 

замінити словами «розвитку цього об’єкта 

культурної і природної спадщини». 

2. Преамбулу та частини першу-третю викласти в 

такій редакції: 

«З метою сприяння розвитку культурного 

потенціалу України, підвищення туристичної 

привабливості об’єктів культурної спадщини та 

природно-заповідного фонду України, 

збереження та популяризації пам’ятки 

культурної спадщини національного значення – 

Національного дендрологічного парку 

"Софіївка" Національної академії наук України і 

включення цього об’єкта до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО Верховна Рада України 

постановляє: 
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1. Звернутися до Кабінету Міністрів 

України з рекомендаціями щодо забезпечення: 

1) у тримісячний строк з дня прийняття цієї 

Постанови: 

розроблення номінаційного досьє на об’єкт 

культурної та природної спадщини 

«Національний дендрологічний парк «Софіївка» 

Національної академії наук України» для 

включення його до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО; 

розширення у встановленому порядку 

території Національного дендрологічного парку 

"Софіївка" Національної академії наук України 

за рахунок передачі йому в постійне 

користування земельної ділянки площею 5 

гектарів, розташованої в адміністративних 

межах Родниківської сільської ради Уманського 

району Черкаської області, з метою будівництва 

нової вхідної зони; 

внесення до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України парку "Софіївка" (м. Умань 

Черкаської області) та укладення щодо нього 

охоронного договору; 

2) протягом року з дня прийняття цієї 

Постанови: 

здійснення заходів щодо популяризації та 

підвищення туристичної привабливості в 

Україні і світі Національного дендрологічного 

парку "Софіївка"; 

проведення реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонту автомобільних 

доріг загального користування державного 

значення, що забезпечують транспортний 

зв’язок з м. Умань Черкаської області та 

потребують покращення транспортно-

експлуатаційного стану, а також запровадження 

нових залізничних маршрутів, що 

сполучатимуть обласні центри України з м. 

Умань. 

 

2. Кабінету Міністрів України при 

підготовці проектів Закону України про 

Державний бюджет України на 2021 рік та 

наступні роки передбачати видатки для 

фінансування: 

1) проведення робіт, визначених пунктом 1 
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цієї Постанови; 

2) здійснення заходів з реконструкції та 

будівництва об’єктів на території Національного 

дендрологічного парку "Софіївка" Національної 

академії наук України, а також на щорічне 

утримання території цього парку; 

3) здійснення природоохоронних заходів з 

упорядкування, озеленення території, 

покращення гідрологічного режиму та 

екологічного стану водойм і прибережних 

територій Національного дендрологічного парку 

"Софіївка" Національної академії наук 

України». 

 

3. У зв’язку з цим частини четверту та п’яту 

вважати частинами третьою та четвертою. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити Голову  

Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Микиту Руслановича Потураєва. 

 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л.,  

Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М., Рябуха Т.В. – не 

брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт Постанови про відзначення 300-річчя від дня 

народження Григорія Савича Сковороди  (реєстр. № 4084 

від 11.09.2020, н.д. Фріз І.В. 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 є :  В’ятрович Володимир Михайлович – народний депутат 

України - член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Потураєв М.Р. 

Фоменко С.В., Грабчак К.К. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт 
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Постанови про відзначення 300-річчя від дня народження 

Григорія Савича Сковороди (реєстр. № 4084 від 

11.09.2020, н.д. Фріз І.В. та ін.) до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання та 

прийняти його за основу та в цілому з урахуванням 

пропозицій Комітету. 

 

Співдоповідачем від Комітету визначити 

Констанкевич Ірину Мирославівну – народного депутата 

України, Першого заступника голови Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л.,  

Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М., Рябуха Т.В. – не 

брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення незалежності Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення (реєстр. 

№ 4107 від 17.09.2020, н.д. Потураєв М.Р.,  Кравчук Є.М.). 

 

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 :  Кравчук Євгенія Михайлівна – Заступник голови 

Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Потураєв М.Р., Княжицький М.Л. 

Зіневич Ю.М., Літвіщенко Г.О., Коваль В.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення незалежності Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення (реєстр. № 4107 від 

17.09.2020, н.д. Потураєв М.Р., Кравчук Є.М.) включити до 

порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання та прийняти за основу. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 5 (Кабанов О.Є., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., 
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Рябуха Т.В.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 4 (В’ятрович В.М., Княжицький М.Л.,  Лерос Г.Б.,  

            Федина С.Р.). 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М., Сушко П.М. – не 

брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт 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 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 є :  Княжицький Микола Леонідович – голова підкомітету з 

питань культурної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Потураєв М.Р., Кравчук Є.М. 

 

 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд на одне з наступних засідань Комітету 

питання про проєкт 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 05.09.2019, н.д. 

Княжицький М.Л. та ін.). 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 5 (Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., 

Сушко П.М.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 4 (В’ятрович В.М., Княжицький М.Л.,  Лерос Г.Б.,  

            Федина С.Р.). 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. –  

не брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

Кабанов О.Є. - був відсутній під час розгляду питання і голосування. 

 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування 

державного регулювання у сфері містобудування (реєстр. 

№3875 від 16.07.2020, н.д. Клочко А.А. та ін.). 
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Д о п о в і д а є :   Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Потураєв М.Р., Федина С.Р., Лерос Г.Б. 

Фоменко С.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування державного регулювання у сфері 

містобудування (реєстр. № 3875 від 16.07.2020, н.д. 

Клочко А.А. та ін.) направити до головного комітету для 

підготовки на повторне перше читання; 

2) направити висновок Комітету до Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування як головного 

Комітету щодо законопроекту за реєстр. № 3875, з 

рекомендаціями доопрацювати зазначений законопроект, 

урахувавши зауваження та пропозиції, викладені у 

висновку, та долучити до доопрацювання проєкту Комітет 

з питань гуманітарної та інформаційної політики і МКІП.  

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (В’ятрович В.М., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л.,  Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. –  

не брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

Кабанов О.Є. - був відсутній під час розгляду питання і голосування. 

 

 

Х. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції 

Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 

та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції) 

(реєстр. № 3055 від 11.02.2020, н.д. Фролов П.В., 

Монастирський 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 :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
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В обговоренні  

брали участь: 

Філіпішина А.А., Кулеба М.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист 

дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства (Ланцаротської Конвенції) (реєстр. № 3055 від 

11.02.2020, н.д. Фролов П.В., Монастирський Д.А.) за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти 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» – 9 (В’ятрович В.М., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л.,  Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. –  

не брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

Кабанов О.Є. - був відсутній під час розгляду питання і голосування. 

 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проєкт Закону про захист дітей від виникнення та 

наслідків, спричинених втратою слуху (реєстр. № 3134 від 

28.02.2020, н.д. Юрченко О.М.). 

 

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 :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

В’ятрович В.М., Сушко П.М., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р. 

Філіпішина А.А., Кулеба М.М. 

 

УХВАЛИЛИ: питання виявлення на ранній стадії захворювань у дітей, з 

метою їх попередження та своєчасного лікування, має 

вирішуватися комплексно, охоплюючи всі нозологічні 

форми захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-

рухового апарату тощо), а не тільки по слуху, як це 

передбачено законопроєктом про захист дітей від 

виникнення та наслідків, спричинених втратою слуху 

(реєстр. № 3134 від 28.02.2020, н.д. Юрченко О.М.). У 
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зв’язку з цим підготувати звернення до Голови Комітету з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування Радуцького М.Б. з пропозицією нагальної 

потреби у підготовці комплексного законодавчого акту, 

який передбачить обов’язковість проведення скринінгу 

для дітей щодо всіх  нозологічних форм захворювання. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (В’ятрович В.М., Кравчук Є.М., Княжицький М.Л.,  Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Качний О.С., Констанкевич І.М. –  

не брали участі у розгляді питання і голосуванні через технічні причини. 

Кабанов О.Є. - був відсутній під час розгляду питання і голосування. 

 

 

ХIІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

Щодо звернення Голови Всеукраїнської професійної спілки 

працівників музичної індустрії Ясинського М.Є. стосовно 

проведення круглого столу на тему "Музична індустрія: 

необхідність законодавчого врегулювання". 

 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

ПОГОДИЛИ: підтримати пропозицію проведення круглого столу на 

тему "Музична індустрія: необхідність законодавчого 

врегулювання".   

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


