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Комітет з питань  

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

 
 

 

   46 
 

         11       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:  

Богуцька Єлізавета Петрівна 

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Сушко Павло Миколайович. 

 

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Боблях Андрій Ростиславович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Качний Олександр Сталіноленович 

Княжицький Микола Леонідович  

Лерос Гео Багратович 

Потураєв Микита Русланович  

Рябуха Тетяна Василівна  

Федина Софія Романівна. 

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Кабанов Олександр Євгенійович  

Констанкевич Ірина Мирославівна 

Кузьмін Ренат Равелійович 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
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Нальотов Дмитро Олександрович 

Павленко Юрій Олексійович. 

 

 

ЗАПРОШЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

Баранюк Олександр – експерт Офісу з питань 

парламентського контролю; 

Богдан Олена Володимирівна – Голова Державної 

служби з етнополітики та свободи совісті; 

Большакова Ольга Юріївна – керівниця центру адвокації 

Національної асоціації медіа; 

Васін Максим Сергійович – Виконавчий директор 

Інституту релігійної свободи; 

Герасим'юк Ольга Володимирівна – Голова 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

Дейнеко Сергій Васильович - Голова Державної 

прикордонної служби України; 

Дунда Олег Андрійович – народний депутат України; 

Зайченко Юлія – заступниця керівника Офісу 

парламентської реформи; 
Коваль Валентин Юрійович – член Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

Куліковська Олена – експертка Проєкту ЄС/ПРООН з 

парламентської реформи; 
Літвіщенко Ганна Олександрівна  –  начальник 

юридичного управління Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

Остапа Світлана Віталіївна –  голова Наглядової ради 

Національної суспільної телерадіокомпанії України; 

Покотило Віталій Васильович – начальник відділу з 

гендерних питань, зв’язків з громадськістю, релігійними 

організаціями Департаменту соціального та 

гуманітарного забезпечення Міністерства оборони 

України; 

Розкладай Ігор Євгенович - Заступник директора Центру 

демократії та верховенства права; 

Сердюк Сергій Іванович - Заступник Голови Державної 

прикордонної служби України, генерал-майор; 

Сьомкін Сергій Вікторович - керівник асоціації 

«Індустріальний Телевізійний Комітет» (ІТК). 

 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 

Бабенко В.О., Блищик Л.І., Івасенко І.М., Курочка Н.М., Москаленко Д.С., 

Степаненко І.М. 
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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 

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). 

 

3. 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.). 

 

4. 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.). 

 

5. 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.). 

 

6. 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). 

 

7. 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). 

 

8. Про проект Закону про військове капеланство у Збройних Силах 

України (реєстр. № 4148 від 23.09.2020, н.д.  Шахов С.В., Волинець 

М.Я.). 

 

9. Про ad hoc рішення Комітету щодо призначення трьох членів 

Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України 

від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України (відповідно 

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=70243
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70044
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до абзацу третього частини п’ятої статті 8 Закону України «Про 

Суспільне телебачення і радіомовлення України»). 

 

10. Про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно позиції 

Уряду щодо проведення Всеукраїнського перепису населення. 

 

11.  Про звернення Національної спілки письменників України. 

 

12.  Щодо можливостей залучення Проекту ЄС-ПРООН до діяльності 

комітетів Верховної Ради України. 

 

13. Різне. 
 

 

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  

брала участь: 

Кравчук Є.М. 

 

УХВАЛИЛИ: схвалити Порядок денний засідання Комітету.  

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 8 (Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Качний О.С., Кравчук Є.М., 

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Княжицький М.Л., Лерос Г.Б.– не брали участь у голосуванні через технічні 

причини. 

Богуцька Є.П. – відсутня під час голосування. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 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). 

 

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. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66701
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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  

брали участь: 

Княжицький М.Л. 

Літвіщенко Г.О., Герасим’юк О.В., Коваль В.Ю. 

Бабенко В.О. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду у першому читанні законопроект 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 р., поданий 

народним депутатом України Княжицьким М.Л. та 

іншими народними депутатами України), прийняти в 

першому читанні за основу, з урахуванням зауважень 

Комітету. 

Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначено Голову 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Потураєва Микиту Руслановича. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., 

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

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0. 

Качний О.С. - не брав участь у голосуванні через технічні причини. 

Богуцька Є.П. – відсутня під час голосування. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 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.). 
 

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 :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68168
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В обговоренні  

брали участь: 

В’ятрович В.М., Качний О.С. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду у першому читанні законопроект про внесення 

змін до частини восьмої статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» щодо забезпечення 

свободи слова та вираження поглядів (рестр. № 3079, 

поданий народним депутатом України Шуфричем Н.І.), 

відхилити. 

Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити Голову 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Потураєва Микиту Руслановича. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

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

«Проти» – 1 (Качний О.С.); 

          «Утримались» – 1 (Лерос Г.Б.). 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 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.). 
 

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

голова підкомітету з питань 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. 

Дунда Олег Андрійович – Народний депутат України. 
 

В обговоренні  

брали участь: 

Княжицький М.Л., Качний О.С., Федина С.Р. 

Літвіщенко Г.О. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду у першому читанні проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» щодо протидії інформаційній війні, 

(рестр. № 4188), прийняти в першому читанні за 

основу, з урахуванням зауважень Комітету. 

Співдоповідачем законопроекту на пленарному засіданні 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70121
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Верховної Ради України доручити заступнику голови 

Комітету, голову підкомітету з питань інформаційної 

політики Кравчук Євгенію Михайлівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 1 (Качний О.С.); 

          «Утримались» – 0. 

 
 

V. СЛУХАЛИ: 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.). 
 

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.  

Дунда Олег Андрійович – народний депутат України. 
 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні 

законопроект 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 р., поданий народним депутатом 

України Дундою О.А.), прийняти в першому 

читанні за основу. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.);  

«Проти» – 1 (Качний О.С.); 

          «Утримались» – 0. 

 Сушко П.М. – відсутній під час голосування. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70119
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 2) звернутися до Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності 

щодо прискорення розгляду проекту Закону 

про внесення змін до статті 110 Кримінального 

кодексу України (реєстр. № 3956 від 04.08.2020, 

н.д. Фріз І.В. та інші) та проекту Закону про 

внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності 

представників влади за публічне заперечення 

тимчасової окупації частини території України 

Російською Федерацією, а також за порушення 

заборон щодо встановлення зв’язків і взаємодії 

з незаконними органами (посадовими особами), 

створеними на тимчасово окупованій території 

України (реєстр. № 4087 від 14.09.2020, н.д. 

Павленко Р.М. та інші) 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький 

М.Л., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина 

С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались»– 1 (Качний О.С.). 

 Сушко П.М. – відсутній під час голосування. 
 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

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). 
 

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

голова підкомітету з питань 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  

брали участь: 

Княжицький М.Л.,  

Коваль В.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69640
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70189
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кодексу України щодо забезпечення свободи слова, права 

на інформацію та законодавчих гарантій професійної 

діяльності (реєстраційний № 4224), поданий народними 

депутатами України Т.В. Цибою та іншими, прийняти в 

першому читанні за основу; 

2) направити відповідний висновок за наслідками 

попереднього розгляду законопроекту Комітету Верховної 

Ради України з питань правоохоронної діяльності, який 

визначено головним при розгляді зазначеного 

законопроекту. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались»– 0. 

Качний О.С., Рябуха Т.В. – не брали участь у голосуванні через технічні 

причини. 

 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 

 

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). 
 

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

голова підкомітету з питань 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  

брав участь: 

Лерос Г.Б. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України 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 р.) повернути на 

доопрацювання; 

2) направити цей висновок до Комітету Верховної Ради 

України з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки, який визначено головним при розгляді 

зазначеного законопроекту. 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70243
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Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 8 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

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

«Проти» – 1 (Лерос Г.Б.); 

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

Качний О.С.– не брав участь у голосуванні через технічні причини. 

 

 

VIII. СЛУХАЛИ: 

 

 

про проект Закону про військове капеланство у Збройних 

Силах України (реєстр. № 4148 від 23.09.2020, н.д.  Шахов 

С.В., Волинець М.Я.). 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики.  

 

В обговоренні  

брав участь: 

Покотило В.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України відхилити 

проєкт Закону про військове капеланство у Збройних 

Силах України (реєстр. № 4148 від 23.09.2020р.), 

поданий народними депутатами України С. Шаховим, 

М.Волинцем; 

2) направити висновок Комітету щодо зазначеного 

законопроєкту до Комітету з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки, визначеноuj головним з 

опрацювання цього законопроєкту. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались»– 1 (Качний О.С.). 

 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

 

 

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»). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70044
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Д о п о в і д а є :   Кравчук Євгенія Михайлівна – Заступник голови Комітету, 

голова підкомітету з питань 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  

брали участь: 

Розкладай І.Є., Остапа С.В. 

Бабенко В.О., Блищик Л.І. 

 

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд цього питання до законодавчого 

врегулювання призначення членів Наглядової ради 

Національної суспільної телерадіокомпанії України від 

депутатських фракцій і груп Верховної Ради України. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

Качний О.С.– не брав участь у голосуванні через технічні причини. 

 

 

Х. СЛУХАЛИ: 

 

 

про звернення до Кабінету Міністрів України стосовно 

позиції Уряду щодо проведення Всеукраїнського перепису 

населення. 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно 

позиції Уряду щодо проведення Всеукраїнського перепису 

населення, а також з проханням оновити експертний 

висновок до проєкту Закону «Про внесення змін до статті 

3 Закону України «Про Всеукраїнський перепис 

населення» щодо визначення періодичності проведення 

перепису населення України (реєстр. № 1159 від 

29.08.2019р.). 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

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

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

Качний О.С., Лерос Г.Б. – не брали участь у голосуванні через технічні причини.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66455
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ХІ. СЛУХАЛИ: про звернення Національної спілки письменників України. 

 

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

Комітету. 

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  

брали участь: 

Кравчук Є.М., Богуцька Є.П., Сушко П.М. 

Розкладай І.Є.  

 

ПОГОДИЛИ: розглянути можливість у першому півріччі 2021 року 

провести тематичні комітетські слухання для більш 

детального та комплексного вивчення питання 

функціонування творчих спілок.  
 

 

ХIІІ. СЛУХАЛИ: Щодо можливостей залучення Проекту ЄС-ПРООН до 

діяльності комітетів Верховної Ради України. 

 

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 :  Баранюк Олександр – експерт Офісу з питань 

парламентського контролю. 
 

В обговоренні  

брала участь: 

Кравчук Є.М. 

 

ЗАСЛУХАЛИ: інформацію щодо можливостей залучення Проекту ЄС-

ПРООН до діяльності комітетів Верховної Ради України та 

взяли її до відома. 
 

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


