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Комітет з питань  

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

 
 

  47 
 

         18       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: Голова Комітету – Потураєв Микита Русланович. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Боблях Андрій Ростиславович 

Кабанов Олександр Євгенійович  

Качний Олександр Сталіноленович 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Павленко Юрій Олексійович 

Потураєв Микита Русланович  

Рябуха Тетяна Василівна  

Сушко Павло Миколайович. 

 

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 

Констанкевич Ірина Мирославівна  

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Федина Софія Романівна.  

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Княжицький Микола Леонідович  

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

 

 

ЗАПРОШЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

Ватрас Володимир Антонович – народний депутат України; 

Гайченко Андрій Віталійович  – Заступник Міністра 

юстиції України з питань виконавчої служби; 

Дробович Антон Едуардович – голова Українського 

інституту національної пам'яті; 

Миколюк Назар Миронович - координатор секції з питань 

соціального захисту Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Петасюк Лариса Володимирівна  – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України;  

Рєпіна Елла Анатоліївна - народний депутат України; 

Собчук Сергій Ігорович – державний експерт експертної 

групи з питань прогнозування та соціального бюджету 

Директорату стратегічного планування координації 

політики та євроінтеграції Міністерства соціальної політики 

України; 

Солодухіна Любов Сергіївна - Керівник експертної групи з 

питань реформування системи усиновлення та захисту прав 

дітей Директорату розвитку соціальних послуг та захисту 

прав дітей Міністерства соціальної політики України; 

Цимбалюк Михайло Михайлович – народний депутат 

України. 

 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 

Бабенко В.О., Блищик Л.І., Ващенко Я.Л., Войскова С.Ю., Грабчак К.К., 

Дронова І.В., Івасенко І.М., Курочка Н.М., 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.   

 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (реєстр. № 3577 від 02.06.2020, Шмигаль Д.А. 

Кабінет Міністрів України) (друге читання). 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону України "Про 

рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах (реєстр. № 4212 від 12.10.2020, н.д. Рєпіна Е.А. та 

інші). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70166
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4. Про внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Постанови 

Верховної Ради України “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 

році”. 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо 

підвищення розмірів аліментів (реєстр. № 3018а від 27.08.2020, н.д. 

Тимошенко Ю.В. та інші). 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо 

визначення часу, з якого за рішенням суду зменшується або збільшується 

розмір аліментів) (реєстр. № 4195 від 07.10.2020, н.д.  Діденко Ю.О., Ватрас 

В.А.). 

 

7. Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо 

збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з 

інших членів сім'ї та родичів) (реєстр. № 3881 від 17.07.2020, н.д. Ватрас 

В.А. та інші). 

 

8. Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо 

збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з 

інших членів сім'ї та родичів, і запровадження мінімального (гарантованого) 

розміру тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

обов'язку утримувати дитину (реєстр. № 3881-1 від 24.07.2020, н.д. 

Королевська Н.Ю. та інші). 

 

9. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення соціального захисту дітей (реєстр. № 3945 від 29.07.2020, 

н.д. Шпак Л.О.). 

 

10. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо стягнення аліментів на утримання дитини (реєстр. № 3339 від 

14.04.2020, н.д. Шпак Л.О.). 

 

11. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів 

(реєстр. № 3609 від 05.06.2020, Шмигаль Д.А. Кабінет Міністрів України). 

 

12. Про рішення Комітету за результатами розширеного засідання Комітету  4 

листопада 2020 року на тему: «Про забезпечення культурними послугами та 

фінансування культурних інституцій в умовах децентралізації (у порядку 

контролю за виконанням законодавства України у сфері культури)». 

 

13. Різне. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: про затвердження Порядку денного засідання Комітету. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69724
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70141
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69606
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69619
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69057
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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» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Кабанов О.Є. – відсутній під час голосування. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа (реєстр. № 3577 від 02.06.2020, Шмигаль Д.А. Кабінет 

Міністрів України) (друге читання). 

 

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: 1. Схвалити порядок розгляду порівняльної таблиці до 

проєкту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (реєстр. № 3577 від 

02.06.2020, Шмигаль Д.А. Кабінет Міністрів 

України) (друге читання). 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Кабанов О.Є. – відсутній під час голосування. 

 

 2. Врахувати правки: 

- № 5, внесену народним депутатом України 

Батенком Т.І; 

- № 8, 25, 34, внесені народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69004
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- № 9, 20, 26, 35, 44, внесені народним депутатом 

України Потураєвим М.Р.; 

- № 45, внесену народним депутатом України 

Стефанчуком Р.О. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Кабанов О.Є. – відсутній під час голосування. 

 

 3. Відхилити поправки: 

- № 1, 3, 6, 11, 14, 18, 28,  внесені народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Цимбалюком М.М.; 

- № 2, 10, 30, внесені народним депутатом України 

Суркісом Г.М; 

- № 4, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 39, 41, 

42, внесені народними депутатами України 

Кулінічем О.І., Приходьком Б.В.; 

- № 13, 16, 27, 37, 40, внесені народним депутатом 

України Батенком Т.І.; 

- № 15, внесену народними депутатами України 

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В.; 

- № 17, 32, 38, 43, внесені народним депутатом 

України Фроловим П.В. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Кабанов О.Є. – не брав участь у голосуванні. 

 

 4. За результатами розгляду рекомендувати Верховній 

Раді України відповідно до пункту 3 частини першої 

статті 123 Регламенту Верховної Ради України 

проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа (реєстр. № 3577 від 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69004
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02.06.2020, Шмигаль Д.А. Кабінет Міністрів 

України) прийняти у другому читанні та в цілому. 

 

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради 

України під час розгляду даного питання доручити 

народному депутату України – Голові Комітету 

Рябусі Тетяні Василівні. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону 

України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет 

і рідин, що використовуються в електронних сигаретах 

(реєстр. № 4212 від 12.10.2020, н.д. Рєпіна Е.А. та інші). 

 

Д о п о в і д а є :  Рєпіна Елла Анатоліївна – народний депутат України. 

С п і в д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – Заступник голови, голова 

підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Кравчук Є.М. 

Бабенко В.О. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України включити проект 

Закону про внесення змін до статті 22 Закону України 

«Про рекламу» щодо реклами електронних сигарет і рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах 

(реєстраційний № 4212) до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти 
його за основу з урахуванням пропозицій Комітету: 

1) у тексті зазначеного законопроекту запропоновану 

ним нову редакцію назви та положень частин першої, 

третьої – дев’ятої статті 22 Закону України «Про рекламу» 

після слів «електронні сигарети, рідини, що 

використовуються в електронних сигаретах» у відповідних 

відмінках, доповнити словами «тютюновмісні вироби для 

електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70166
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з електронним управлінням» та «пристрої для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння» у відповідних 

відмінках; 

2) звернути увагу Верховної Ради України на 

необхідність внесення до чинного законодавства України 

змін щодо адміністративної відповідальності за порушення 

норм законодавства щодо регулювання обігу електронних 

сигарет, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, а також тютюновмісних виробів для 

електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 

з електронним управлінням, пристроїв для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння; 

3) звернути увагу Верховної Ради України та 

профільного Комітету з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування на необхідність 

врахування змісту зазначених новел запропонованого 

законопроекту (у разі їх прийняття) під час розгляду в 

другому читанні нового проекту Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо охорони здоров’я 

населення від шкідливого впливу тютюну (реєстр. № 4358) 

для подальшого узгодження в частині, що стосується нової 

редакції статті 22 Закону України «Про рекламу». 

 

Співдоповідачем із цього питання на засіданні Верховної 

Ради України визначити Заступника голови Комітету - 

голову підкомітету у сфері кінематографу та реклами 

Сушка Павла Миколайовича. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

 
 

ІV. СЛУХАЛИ: про  внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 

Постанови Верховної Ради України “Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році”. 

 

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

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 
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В обговоренні  

брали участь: 

В’ятрович В.М., Павленко Ю.О., Качний О.С., Нальотов 

Д.О., Абдуллін О.Р., Потураєв М.Р. 

Дробович А.Е. 

 

УХВАЛИЛИ: у зв’язку із виникненням питання щодо необхідності 

уточнення днів пам’яті (жалобних дат), затвердження 

остаточної версії проєкту Постанови «Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» та додатки до неї 

перенести на найближче засідання Комітету. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 13 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., 

Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

Потураєв М.Р., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М.);  

«Проти» – 1 (В’ятрович В.М.); 

          «Утримались» – 1 (Федина С.Р.). 

 
 

V. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу 

України щодо підвищення розмірів аліментів (реєстр. № 

3018а від 27.08.2020, н.д. Тимошенко Ю.В. та інші). 

 

Д о п о в і д а є :  Цимбалюк Михайло Михайлович – народний депутат України. 

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: 

Качний О.С., Потураєв М.Р. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Сімейного кодексу України 

щодо підвищення розмірів аліментів (реєстр.№ 3018а від 

27.08.2020р.), поданий народними депутатами України Ю. 

Тимошенко, М. Цимбалюком, В.Івченком, відхилити. 

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» – 11 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. Кабанов О.Є., 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв 

М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М.);  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69724
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«Проти» – 1 (Абдуллін О.Р.); 

«Утримались» – 2 (Качний О.С., Федина С.Р.). 

Павленко Ю.О. – відсутній під час голосування.  

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу 

України (щодо визначення часу, з якого за рішенням суду 

зменшується або збільшується розмір аліментів) (реєстр. № 

4195 від 07.10.2020, н.д.  Діденко Ю.О., Ватрас В.А.). 

 

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.  

Діденко Юлія Олександрівна – народний депутат України. 

С п і в д о п о в і д а ю т ь :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики.  

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про 

внесення змін до Сімейного кодексу України щодо 

визначення часу, з якого за рішенням суду зменшується 

або збільшується розмір аліментів (реєстр. № 4195 від 

07.10.2020р.), поданий народними депутатами України Ю. 

Діденко,  В. Ватрасом, 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» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос 

Г.Б., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

Сушко П.М. – відсутній під час голосування. 
 

 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу 

України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, 

що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) 

(реєстр. № 3881 від 17.07.2020, н.д. Ватрас В.А. та інші). 

 

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. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70141
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69527
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С п і в д о п о в і д а є :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Сімейного кодексу України 

щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що 

стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів (реєстр. 

№ 3881 від 17.07.2020), поданий народним депутатом 

України Ватрасом В.А. та іншими народними депутатами 

України, за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу з урахуванням пропозицій, 
висловлених у висновку Комітету; 

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» – 13 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

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

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 2 (Качний О.С., Павленко Ю.О.). 

 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу 

України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, 

що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів, і 

запровадження мінімального (гарантованого) розміру 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від обов'язку утримувати дитину (реєстр. № 

3881-1 від 24.07.2020, н.д. Королевська Н.Ю. та інші). 

 

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. 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Сімейного кодексу України 

щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що 

стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів, і 

запровадження мінімального (гарантованого) розміру 

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від обов'язку утримувати дитину (реєстр. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69606


11 

 

№3881-1 від 27.07.2020), поданий народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та Гнатенком 

В.С., відхилити, врахувавши деякі положення цього 

законопроєкту при доопрацюванні законопроєкту за 

реєстр. № 3881 до другого читання. 

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» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціального 

захисту дітей (реєстр. № 3945 від 29.07.2020, н.д. Шпак 

Л.О.). 

 

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. 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціального захисту дітей 

(реєстр.№ 3945), поданий народним депутатом України 

Шпак Л.О., за результатами розгляду в першому читанні 

відхилити. 

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» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69619
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Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

Х. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на 

утримання дитини (реєстр. № 3339 від 14.04.2020, н.д. Шпак 

Л.О.). 

 

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. 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стягнення аліментів на утримання дитини 

(реєстр.№ 3339), поданий народним депутатом України 

Шпак Л.О., за результатами розгляду в першому читанні 

відхилити; 

2) направити висновок Комітету про розгляд зазначеного 

законопроєкту до Комітету з питань правоохоронної 

діяльності, визначеного головним з його опрацювання. 

 

 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо примусового виконання 

судових рішень і рішень інших органів (реєстр. № 3609 від 

05.06.2020, Шмигаль Д.А. Кабінет Міністрів України). 

 

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

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

Гайченко Андрій Віталійович  – Заступник Міністра юстиції України з питань 

виконавчої служби 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69057
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С п і в д о п о в і д а є :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брав участь: 

Павленко Ю.О. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів (реєстр.№ 3609), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу з урахуванням пропозиції 

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» – 13 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., 

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

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 2 (Качний О.С., Павленко Ю.О.). 

 

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: про рішення Комітету за результатами розширеного 

засідання Комітету  4 листопада 2020 року на тему: «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 :  Качний Олександр Сталіноленович – Голова підкомітету з 

питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брала участь: 

 Кравчук Є.М. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити рішення Комітету за результатами розширеного 

засідання Комітету  4 листопада 2020 року на тему: «Про 

забезпечення культурними послугами та фінансування 

культурних інституцій в умовах децентралізації (у порядку 

контролю за виконанням законодавства України у сфері 
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культури)». 

 

(текст Рішення Комітету додається.) 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М. 

Кабанов О.Є., Качний О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., 

Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

 

 

ХIІІ. СЛУХАЛИ: 

 

13.1. 

Різне.  

 

Про звернення Асоціації європейських журналістів. 

 

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

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брав участь: 

Потураєв М.Р. 

 

ПОГОДИЛИ: підготувати на одне з наступних засідань проект Постанови 

«Про  вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під 

час Другої світової війни». 

 

 

13.2. Про звернення Громадської спілки «Союз кінотеатрів 

України». 

 

Д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – Заступник голови Комітету, голова 

підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брав участь: 

Потураєв М.Р. 

 

ПОГОДИЛИ: 1. звернутись до Кабінету Міністрів України з 

проханням дати доручення Міністерству фінансів України 

відновити фінансування грантів, передбачених чиним 

законодавством та повністю профінансувати програми 

Українського культурного фонду; 

2. звернутись до Українського культурного фонду з 

проханням надати інформацію щодо причин невиконання 
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грантових договорів за програмою «Культура в часи кризи: 

інституційна підтримка. ЛОТ 1. Аудіовізуальне мистецтво». 

 

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


