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Комітет з питань  

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

 
 

 

  48 
 

         02       грудня 

 

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: Перший заступник голови Комітету – Констанкевич Ірина 

Мирославівна. 

  

ПРИСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики:  

Богуцька Єлізавета Петрівна 

Кабанов Олександр Євгенійович  

Констанкевич Ірина Мирославівна  

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Павленко Юрій Олексійович 

Рябуха Тетяна Василівна  

Федина Софія Романівна. 

 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Боблях Андрій Ростиславович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Княжицький Микола Леонідович  

Лерос Гео Багратович 

Потураєв Микита Русланович  
Сушко Павло Миколайович. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
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Качний Олександр Сталіноленович 

Кузьмін Ренат Равелійович. 

 

 

ЗАПРОШЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

Авраменко Володимир Андрійович – В.о. директора ДП 

«Українська студія  хронікально-документальних фільмів»; 

Клименко Юлія Леонідівна – народний депутат України; 

Олеськів Мар'яна Ігорівна – Голова Державного агентства 

розвитку туризму України; 

Петасюк Лариса Володимирівна  – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України;  

Рабійчук Ольга Олександрівна – начальник відділу 

проєктної роботи Державного агентства розвитку туризму 

України. 

 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 

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

Івасенко І.М., Курочка Н.М., 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 Закону України "Про туризм" та 

деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму 

(реєстр. № 4162 від 29.09.2020, н.д. Нальотов Д.О. та інші). 

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" та 

деяких інших законодавчих актів щодо створення економічних стимулів 

розвитку туристичної галузі (реєстр. № 4162-1 від 15.10.2020, н.д. Клименко 

Ю.Л. та інші). 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо 

загальних засад надання населенню культурних послуг (реєстр. № 4318 від 

04.11.2020, н.д. Кравчук Є.М. та інші). 

 

4. Про внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Постанови 

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

(затвердження додатку).  

 

5. Про проект Закону про приєднання України до Розширеної часткової Угоди 

про культурні маршрути (реєстр. № 0080 від 16.11.2020, Президент України 

Зеленський В.О.). 

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70328
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70445
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6. Різне. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: про затвердження Порядку денного засідання Комітету. 

 

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: 

Павленко Ю.О. 

 

УХВАЛИЛИ: схвалити Порядок денний засідання Комітету та додати до 

розділу «Різне» питання щодо реформи системи захисту 

прав дитини.  

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 13 (Абдуллін О.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., Павленко Ю.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Боблях А.Р., Княжицький М.Л.– відсутні під час голосування. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

 

про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних 

засад розвитку туризму (реєстр. № 4162 від 29.09.2020, н.д. 

Нальотов Д.О. та інші). 

 

Д о п о в і д а є :  Нальотов Дмитро Олександрович – Голова підкомітету з питань 

туризму та курортів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

  
про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо створення 

економічних стимулів розвитку туристичної галузі (реєстр. 

№ 4162-1 від 15.10.2020, н.д. Клименко Ю.Л. та інші). 

 

Д о п о в і д а є :  Клименко Юлія Леонідівна – народний депутат України. 

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

питань туризму та курортів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики. 

 

В обговоренні  

 

брали участь: 

Княжицький М.Л., Павленко Ю.О., Констанкевич І.М.,  

 

Федина С.Р., Кравчук Є.М. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70184
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Петасюк Л.В., Олеськів М.І. 

 

ЗАСЛУХАЛИ 

ПРОПОЗИЦІЇ: 

1) народного депутата України Нальотова Д.О.:  

- законопроект № 4162 прийняти в першому читанні за 

основу та доручити Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики підготувати його до другого 

читання з урахуванням конструктивних пропозицій 

альтернативного законопроекту № 4162-1, 

- законопроект № 4162-1 – відхилити; 

 

2) народного депутата України Княжицького М.Л.: 

доопрацювати в Комітеті законопроекти №№ 4162, 4162-

1 та напрацювати один спільний узгоджений законопроект 

від Комітету. 

  

УХВАЛИЛИ 

ПРОПОЗИЦІЮ: 

народного депутата України Нальотова Д.О.:  

- законопроект № 4162 прийняти в першому читанні за 

основу та доручити Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики підготувати його до другого 

читання з урахуванням конструктивних пропозицій 

альтернативного законопроекту № 4162-1, 

- законопроект № 4162-1 – відхилити. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., 

Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М.,);  

«Проти» – 0; 

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

           С.Р.). 

Павленко Ю.О. – був відсутній під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

 УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України: 

- проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про туризм» та деяких інших 

законодавчих актів щодо основних засад розвитку 

туризму  (реєстр.№ 4162 від 29 вересня 2020 року), 

поданий народними депутатами України 

Нальотовим Д.О., Кравчук Є.М., Констанкевич 

І.М. та іншими народними депутатами України, та 

проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про туризм" та деяких інших 



5 

 

законодавчих актів щодо створення економічних 

стимулів розвитку туристичної галузі  (реєстр.№ 

4162-1 від 15 жовтня 2020 року), поданий 

народними депутатами України Клименко Ю.Л., 

Васильченко Г.І., Василенко Л.В., Лозинським 

Р.М. включити до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання; 

 

- проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про туризм» та деяких інших 

законодавчих актів щодо основних засад розвитку 

туризму  (реєстр.№ 4162 від 29 вересня 2020 

року), поданий народними депутатами України 

Нальотовим Д.О., Кравчук Є.М., Констанкевич 

І.М. та іншими народними депутатами України, за 

результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу з урахуванням пропозицій 

Комітету та окремих конструктивних 

положень альтернативного законопроекту 

№ 4162-1. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити Заступника голови 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Кравчук Євгенію Михайлівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., 

Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 3 (В’ятрович В.М., Лерос Г.Б., Княжицький М.Л.). 

Павленко Ю.О., Сушко П.М. – були відсутні під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

  
2) рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про туризм" та деяких інших законодавчих актів 

щодо створення економічних стимулів розвитку 

туристичної галузі (реєстр.№ 4162-1 від 15 жовтня 

2020 року), поданий народними депутатами України 

Клименко Ю.Л., Васильченко Г.І., Василенко Л.В., 
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Лозинським Р.М., за результатами розгляду в 

першому читанні відхилити. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити Заступника голови 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Кравчук Євгенію Михайлівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., 

Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М.);  

«Проти» – 0; 

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

             С.Р.). 

Павленко Ю.О.– був відсутній під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

культуру" щодо загальних засад надання населенню 

культурних послуг (реєстр. № 4318 від 04.11.2020, н.д. 

Кравчук Є.М. та інші). 

 

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.  

С п і в д о п о в і д а є :  Петасюк Лариса Володимирівна  – Заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л., Потураєв М.Р., Констанкевич І.М. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України: 

1) включити законопроєкт про внесення змін до Закону 

України «Про культуру» щодо загальних засад надання 

населенню культурних послуг (реєстр. № 4318), поданий 

народними депутатами України Є. Кравчук, А. Бобляхом 

та іншими, до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України IX скликання; 

2) за результатами розгляду в першому читанні 

зазначений законопроєкт прийняти за основу, 

ухваливши рішення про скорочення строків подання 

зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої 

ініціативи до другого читання  наполовину. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70328
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Співдоповідачем від Комітету визначити Першого 

заступника Голови Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Констанкевич Ірину Мирославівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., 

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

Сушко П.М.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 3 (В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., Федина С.Р.). 

Кабанов О.Є. – був відсутній під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

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

Постанови Верховної Ради України “Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році” (затвердження додатку). 

 

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

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні  

брали участь: 

В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. 

 

УХВАЛИЛИ: відповідно до статті 93 Конституції України в порядку 

законодавчої ініціативи внести на розгляд Верховної Ради 

України та рекомендувати  Верховній Раді України прийняти 

за основу та в цілому проєкт Постанови «Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році». 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Констанкевич І.М., 

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

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 1 (Павленко Ю.О.). 

Кабанов О.Є. – був відсутній під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

V. СЛУХАЛИ: про проект Закону про приєднання України до Розширеної 

часткової Угоди про культурні маршрути (реєстр. № 0080 від 

16.11.2020, Президент України Зеленський В.О.). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70445
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Д о п о в і д а є :  Петасюк Лариса Володимирівна  – Заступник Міністра культури 

та інформаційної політики України. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України прийняти за 

основу та в цілому проект Закону України про приєднання 

України до Розширеної часткової Угоди про культурні 

маршрути, реєстраційний №0080 від 16.11.2020, поданий 

Президентом України В.О. Зеленським; 

 

2) направити цей висновок до Комітету з питань інтеграції 

України з Європейським Союзом як головному комітету 

щодо вказаного законопроекту. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., 

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

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Богуцька Є.П., Федина С.Р. – були відсутні під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 

6.1. 

Різне.  

 

про організацію слухань у Комітеті з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 

 

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

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. провести у січні 2021 року слухання у Комітеті з 

питань гуманітарної та інформаційної політики на тему: 

«Державна підтримка творчих спілок в Україні: проблеми та 

шляхи їх вирішення» (в онлайн режимі); 

2. внести зміни до Розділу V Плану роботи Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики на четверту 

сесію Верховної Ради України ІХ скликання; 

3. створити робочу групу для організації підготовки та 

проведення зазначених слухань у наступному складі: 

Потураєв Микита Русланович – голова робочої групи; 

Федина Софія Романівна – заступник голови робочої 

групи; 

члени робочої групи: 
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народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: Констанкевич Ірина 

Мирославівна, Кравчук Євгенія Михайлівна, Княжицький 

Микола Леонідович, Богуцька Єлізавета Петрівна; 

секретаріат Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики: Бабенко Віталій Олексійович, 

Ващенко Ярослава Леонтіївна, Івасенко Ірина Михайлівна, 

Москаленко Діана Сергіївна; 

експерт, визначений проектом ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи; 

4. доручити робочій групі визначити доповідачів на 

комітетських слуханнях, запрошених осіб, регламент слухань, 

черговість виступів учасників. 

 

(Рішення Комітету додається.) 

 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., 

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

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Богуцька Є.П., Федина С.Р. – були відсутні під час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 

 

 

6.2. про презентацію проєкту Стратегії розвитку Укркінохроніки 

на 2021-2025 роки. 

 

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: 

Авраменко В.А. 

 

ПОГОДИЛИ: взяти до відома та врахувати у роботі презентацію проєкту 

Стратегії розвитку Укркінохроніки на 2021-2025 роки. 

 

 

6.3. про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно 

режиму роботи контрольно-пропускних пунктів на 

державному кордоні України, а також стосовно  

функціонування курортів гірськолижного спрямування у 
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період можливого «локдауну» (в порядку контролю за 

виконанням Законів України «Про туризм» та «Про 

курорти»). 

 

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. 

 

ПОГОДИЛИ: звернутися до Уряду України з означеного питання. 

 

 

6.4. про реформу системи захисту прав дітей. 

 

Д о п о в і д а є :  Павленко Юрій Олексійович – народний депутат України, член 

підкомітету у справах  сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 

 

ПОГОДИЛИ: звернутися до Кабінету Міністрів України щодо можливості 

створення державної служби у справах дітей. 

 

 

6.5. про підведення підсумків роботи Комітету і Міністерства 

культури та інформаційної політики України, Міністерства 

соціальної політики України у 2020 році, а також про напрями 

спільної роботи та завдання на 2021 рік. 

 

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

питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: запросити представників Уряду на наступне засідання 

Комітету, яке відбудеться 16 грудня 2020 року о 15:00, для 

підведення підсумків роботи Комітету і Міністерства 

культури та інформаційної політики України, Міністерства 

соціальної політики України у 2020 році, а також окреслення 

напрямів спільної роботи та завдань на 2021 рік. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Боблях А.Р., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., 

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

Федина С.Р..);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., Лерос Г.Б.– були відсутні під 

час голосування. 

Абдуллін О.Р. - не брав участі у голосуванні через технічні причини. 
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6.6. про внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту 

Постанови про вшанування пам’яті українців, які рятували 

євреїв під час Другої світової війни. 

 

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

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

ПОГОДИЛИ: відповідно до статті 93 Конституції України в порядку 

законодавчої ініціативи внести на розгляд Верховної Ради 

України проект Постанови «Про  вшанування пам’яті 

українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни». 

 

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Перший заступник  

голови Комітету                                                     Ірина КОНСТАНКЕВИЧ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


