
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

14 квітня 2021 року 

 

Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції 
 

(вул. Садова, 3а, кімн. 1016,  о 15:00 ) 

 

І. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

 

1. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (реєстр. № 5002 від 02.02.2021, н.д. Кравчук Є.М. та інші). 

 

2. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про театри і 

театральну справу» щодо створення додаткових умов для забезпечення 

професійного розвитку творчих працівників театрів (реєстр. № 5205 від 

05.03.2021, н.д. Кравчук Є.М. та інші). 

 

3. Про проєкт Постанови про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності 

людини  ( реєстр. № 5286 від 19.03.2021, н.д. Бобровська С.А. та інші). 

 

4. Про проєкт Постанови про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України (реєстр. № 5343 від 

07.04.2021, н.д. Мезенцева М.С. та інші). 

 

5. Про проєкт Постанови про додаткові заходи з ушанування пам’яті жертв трагедії 

Бабиного Яру та Голокосту (реєстр. № 5290 від 19.03.2021, н.д. В’ятрович В.М. 

та інші). 

 

 

ІІ. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

 

6. Про проєкт Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» щодо створення Меморіального 

простору пам'яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту (реєстр. № 5287 від 

19.03.2021, н.д. Тимошенко Ю.В. та інші). 

 

7. Про проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки вітчизняного книговидання (реєстр. № 5238 від 12.03.2021, н.д. 

Заблоцький М.Б. та інші). 

 

8. Про проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

підтримки вітчизняного книговидання (реєстр. № 5239 від 12.03.2021, н.д. 

Заблоцький М.Б. та інші). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70982
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71487
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71603
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71493
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71489
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71399


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

щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження 

авіаційних правил України (реєстр. № 3683, доопрацьований Комітетом з питань 

транспорту та інфраструктури). 

 

10. Про проєкт Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр. № 4284 від 

29.10.2020, н.д. Стефанчук Р.О. та інші). 

 

ІІІ. Інші питання: 

 

11. Про затвердження Рішення Комітету за результатами виїзного засідання 

Комітету на тему: «Захист прав дітей в умовах адміністративно-територіальної 

реформи та реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в 

Київській області». 

 

12. Про створення робочої групи з доопрацювання проекту Закону про внесення змін 

до Закону України  «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» щодо 

підвищення ефективності роботи Національної суспільної телерадіокомпанії 

України (реєстр. № 2576 від 12.12.2019, н.д. Кравчук Є.М. та інші). 

 

13. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70276
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67614

