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Комітет з питань  

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

 
 

 

  45 
 

         04       листопада 

 

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: Заступник голови Комітету – Кравчук Євгенія 

Михайлівна. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Боблях Андрій Ростиславович 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Павленко Юрій Олексійович  

Сушко Павло Миколайович. 
 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович  

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Лерос Гео Багратович 
Федина Софія Романівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Богуцька Єлізавета Петрівна  

Кабанов Олександр Євгенійович  

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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Потураєв Микита Русланович  

Рябуха Тетяна Василівна.  
 

 

ЗАПРОШЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

Антонова Олена - головний спеціаліст відділу права на 

освіту та культуру Секретаріату Уповноваженого з прав 

людини; 

Волкова Алла - державний експерт групи з координації 

нормопроектування Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Даниленко Олександр - заступник Голови Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

"Українська асоціація районних та обласних рад"; 

Кінщак Алла - Т.в.о. генерального директора Директорату 

регіональної політики Міністерства розвитку громад та 

територій України; 

Колос Тетяна - керівник експертної групи з мистецької 

освіти Директорату культури і мистецтв Міністерства 

культури та інформаційної політики України;  

Копил Олена - державний експерт групи координації 

взаємодії з регіонами Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Кулініч Марина - в.о. керівника експертної групи 

координації взаємодії з регіонами Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Куценко Тетяна - аналітик з освіти аналітичного центру  

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціації міст України»; 

Лобанова Оксана - керівник експертної групи з координації 

нормопроєктування Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Маслак Вадим - директор департаменту економічного 

розвитку Всеукраїнської асоціації громад; 

Міцерук Олена - начальник відділу права на освіту та 

культуру Секретаріату Уповноваженого з прав людини; 

Негода В'ячеслав - Заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Петраков Ярослав - генеральний директор Директорату 

Міністерства культури та інформаційної політики України; 

Полтавець Валентина - виконавчий директор 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація територіальних громад»; 

Рубчак Микола - керівник експертної групи територіальної 

організації влади Директорату з питань розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою Міністерства 

розвитку громад та територій України; 
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Савченко Ярослава - державний експерт групи з 

координації нормопроєктування Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Фоменко Світлана - Заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України; 

Френкель Ірина - Директор Українського центру 

культурних досліджень; 

Чмир Олексій - державний експерт групи координації 

взаємодії з регіонами Міністерства культури та 

інформаційної політики України; 

Шаршов Сергій - Генеральний директор Директорату з 

питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального 

устрою Міністерства розвитку громад та територій України. 
 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 

Блищик Л.І., Ващенко Я.Л., Галюк Т.М., Івасенко І.М., Курінной А.Є., 

Курочка Н.М., 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 та його регламент.   

 

2. Про забезпечення культурними послугами та фінансування культурних 

інституцій в умовах децентралізації (у порядку контролю за виконанням 

законодавства України у сфері культури). 
 

3. Різне 

 

 

І. СЛУХАЛИ: про затвердження Порядку денного засідання Комітету та 

його регламент. 

 

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

питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань 

інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Качний О.С., Павленко Ю.О. 

 

УХВАЛИЛИ: схвалити Порядок денний засідання Комітету та його 

регламент. 
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Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

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

Кравчук Є.М., Княжицький М.Л.,  Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Павленко 

Ю.О., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Констанкевич І.М. – не брала участь у голосуванні через технічні причини. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: про забезпечення культурними послугами та 

фінансування культурних інституцій в умовах 

децентралізації (у порядку контролю за виконанням 

законодавства України у сфері культури). 
 

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

питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань 

інформаційної політики; 

Качний Олександр Сталіноленович – голова підкомітету з питань розвитку 

гуманітарної сфери в умовах децентралізації. 

С п і в д о п о в і д а є :  Міцерук Олена Григорівна – начальник відділу права 

на освіту та культуру Секретаріату Уповноваженого з прав людини; 

Фоменко Світлана Валеріївна – Заступник Міністра культури та інформаційної 

політики України;  

Негода В'ячеслав Андронович –  Заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

 Даниленко Олександр Юрійович  –  заступник Голови Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Українська 

асоціація районних та обласних рад"; 

Маслак Вадим Олександрович –  директор департаменту економічного 

розвитку Всеукраїнської асоціації громад. 
 

В обговоренні  

брали участь: 

Лерос Г.Б., Сушко П.М., Боблях А.Р., Федина С.Р. 

 

ПОГОДИЛИ: взяти до відома заслухану інформацію, узагальнити 

матеріали, надані міністерствами, Українською асоціацією 

районних та обласних рад, і на одному з наступних засідань 

ухвалити рішення Комітету щодо забезпечення 

культурними послугами та фінансування культурних 

інституцій в умовах децентралізації (у порядку контролю за 

виконанням законодавства України у сфері культури). 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Різне. 
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Про звернення Національної спілки письменників 

України. 
 

Д о п о в і д а є :  Федина Софія Романівна – народний депутат України – член 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
 

ПОГОДИЛИ: розглянути звернення Національної спілки письменників 

України на одному з наступних засідань Комітету. 
 

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


