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

63
12

травня

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 з питань гуманітарної та інформаційної
політики – Потураєв Микита Русланович.

ПРИСУТНІ:

народні депутати України - члени Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики:
Богуцька Єлізавета Петрівна
Потураєв Микита Русланович
Сушко Павло Миколайович.

народні депутати України - члени Комітету з питань
ПРИСУТНІ ЗА
ДОПОМОГОЮ гуманітарної та інформаційної політики:
ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: Абдуллін Олександр Рафкатович
В’ятрович Володимир Михайлович
Констанкевич Ірина Мирославівна
Кравчук Євгенія Михайлівна
Лерос Гео Багратович
Нальотов Дмитро Олександрович
Рябуха Тетяна Василівна
Федина Софія Романівна.
ВІДСУТНІ:

народні депутати України - члени Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики:
Боблях Андрій Ростиславович
Кабанов Олександр Євгенійович
Качний Олександр Сталіноленович
Княжицький Микола Леонідович
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Кузьмін Ренат Равелійович
Павленко Юрій Олексійович.
ЗАПРОШЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ

Афонін Олександр Васильович – президент Української асоціації видавців і
книгорозповсюджувачів;
Більчук Олександр Васильович – Голова Державної авіаційної служби
України;
Горовець Євгеній Миколайович – Перший заступник Міністра юстиції
України;
Зелінський Ігор Леонідович – Заступник Голови Державної авіаційної
служби України;
Карандєєв Ростислав Володимирович – Перший заступник Міністра
культури та інформаційної політики України;
Колбаса Руслан Сергійович – генеральний директор Директорату розвитку
соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики
України;
Кушпіль Дмитро Сергійович – Генеральний директор Директорату
авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України;
Петасюк Лариса Володимирівна – Заступник Міністра культури та
інформаційної політики України.
Присутні працівники секретаріату Комітету:
Бабенко В.О., Блищик Л.І., Галюк Т.М., Грабчак К.К., Дронова І.В., Івасенко
І.М., Курінной А.Є., 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 Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України у 2020 році.
3. Про проєкт Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо
розробки і затвердження державної програми оздоровлення та відпочинку
дітей (реєстр. № 5455 від 29.04.2021, н.д. Рябуха Т.В., Кравчук Є.М.).
4. Про проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав
на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам (реєстр.
№5229 від 12.03.2021, н.д. Фріс І.П.).
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5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Про проєкт Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр.
№4284 від 29.10.2020, н.д. Стефанчук Р.О. та інші).
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 брали участь:
Сушко П.М., В’ятрович В.М.
УХВАЛИЛИ:

1. підтримати пропозиції:
- народного депутата України Сушка П.М. щодо
перенесення розгляду питання про Звіт про хід і
результати
виконання
Програми
діяльності
Кабінету Міністрів України у 2020 році на одне з
чергових засідань Комітету із залученням усіх
зацікавлених сторін;
- народного депутата України Рябухи Т.В. щодо
перенесення розгляду питання про проєкт
Постанови про звернення до Кабінету Міністрів
України щодо розробки і затвердження державної
програми оздоровлення та відпочинку дітей (реєстр.
№5455 від 29.04.2021, н.д. Рябуха Т.В., Кравчук
Є.М.) на одне з чергових засідань Комітету.
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Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 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» – 0.
2. Затвердити порядок денний засідання Комітету, з
урахуванням змін.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 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» – 0.
ІІ. СЛУХАЛИ:

про проєкт Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення захисту
права власності та інших речових прав на нерухоме
майно, що належать дітям та підопічним особам (реєстр.
№ 5229 від 12.03.2021, н.д. Фріс І.П.).

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) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення захисту права
власності та інших речових прав на нерухоме майно,
що належать дітям та підопічним особам (реєстр. №
5229), поданий народним депутатом України Фрісом
І.П., за результатами розгляду в першому читанні
підтримати за основу з урахуванням пропозицій
Комітету;
2) направити висновок Комітету про розгляд зазначеного
законопроєкту до Комітету з питань правової політики,
визначеного головним з його опрацювання.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 9 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М.,
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Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина
С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
В’ятрович В.М. – не брав участі у голосуванні.
Сушко П.М. – відсутній під час голосування.
ІІІ. СЛУХАЛИ:

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);

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 : Петасюк Лариса Володимирівна – Заступник
Міністра культури та інформаційної політики України.
В обговоренні брали участь:
В’ятрович В.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Констанкевич І.М., Потураєв М.Р.,
Петасюк Л.В., Афонін О.В.
УХВАЛИЛИ:

1)рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні схвалити законопроєкт
про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо підтримки вітчизняного книговидання (реєстр.
№5238), внесений народними депутатами України М.
Заблоцьким та іншими, за основу;
2) направити висновок Комітету про розгляд зазначеного
законопроєкту до Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 7 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М.,
Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 3 (В’ятрович В.М., Лерос Г.Б., Федина С.Р.).
Сушко П.М. – відсутній під час голосування.
ІV. СЛУХАЛИ:

про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу
України щодо підтримки вітчизняного книговидання
(реєстр. № 5239, Заблоцький М.Б. та інші).
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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 : Петасюк Лариса Володимирівна – Заступник
Міністра культури та інформаційної політики України.
В обговоренні брали участь:
В’ятрович В.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Констанкевич І.М., Потураєв М.Р.,
Петасюк Л.В., Афонін О.В.
УХВАЛИЛИ:

1)рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду в першому читанні схвалити законопроєкт
про внесення змін до Митного кодексу України щодо
підтримки вітчизняного книговидання (реєстр. №5239),
внесений народними депутатами України
М.
Заблоцьким та іншими, за основу;
2) направити висновок Комітету про розгляд зазначеного
законопроєкту до Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 7 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М.,
Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 3 (В’ятрович В.М., Лерос Г.Б., Федина С.Р.).
Сушко П.М. – відсутній під час голосування.
V. СЛУХАЛИ:

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).

Д о п о в і д а є : Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
В обговоренні брав участь:
В’ятрович В.М.
УХВАЛИЛИ:

1) рекомендувати
Верховній
Раді
України
за
результатами розгляду в першому читанні схвалити
законопроєкт «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення порядку
розроблення, прийняття та впровадження авіаційних
6

правил України» (реєстр. № 3683, доопрацьований) за
основу з урахуванням пропозиції Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики, а саме:
ухвалення абзацу другого частини третьої статті 11
Повітряного кодексу України в іншій редакції, зокрема
виключення з тексту цього абзацу слів «можуть
прийматися мовою оригіналу»;
2) направити висновок Комітету про розгляд зазначеного
законопроєкту до Комітету з питань транспорту та
інфраструктури.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 10 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Констанкевич І.М.,
Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха
Т.В., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Сушко П.М. – відсутній під час голосування.
VІ. СЛУХАЛИ:

про проєкт Закону про дерадянізацію законодавства
України (реєстр. № 4284 від 29.10.2020, н.д. Стефанчук
Р.О. та інші).

Д о п о в і д а є : Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
В обговоренні брав участь:
В’ятрович В.М.
УХВАЛИЛИ:

запропонувати профільному Комітетові з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування рекомендувати
Верховній Раді України законопроєкт про дерадянізацію
законодавства України (реєстр. № 4284 від 29.10.2020,
н.д. Стефанчук Р.О. та інші) підтримати у першому
читанні за основу.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 6 (Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О.,
Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 3 (В’ятрович В.М., Лерос Г.Б.,, Федина С.Р.).
Абдуллін О.Р. – не брав участі у голосуванні.
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Сушко П.М. - відсутній під час голосування.
VІІ. СЛУХАЛИ:

Різне.

7.1 Про стан об’єктів культурної спадщини України.
І н ф о р м у є : Богуцька Єлизавета Петрівна – народний депутат України –
член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
В обговоренні брали участь:
В’ятрович В.М., Федина С.Р.
ПОГОДИЛИ:

на одному з найближчих засідань Комітету заслухати
інформацію Міністерства культури та інформаційної
політики України щодо наявності карти об’єктів
культурної спадщини України, які включені до програми
«Велика реставрація» та розробити план інспекційних
поїздок по об’єктах культурної спадщини України для
експертної оцінки їх стану.
7.2 Про заходи з нагоди відзначення 150-річчя з дня
народження Василя Стефаника.

І н ф о р м у є : В’ятрович Володимир Михайлович – народний депутат
України – член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
ПОГОДИЛИ:

долучатися народним депутатам України – членам
Комітету з питань гуманітарної та інформаційної
політики до заходів з нагоди відзначення 150-річчя з дня
народження Василя Стефаника, що починаються з 14
травня 2021 року.
(Стенограма засідання Комітету додається.)

Голова Комітету

Микита ПОТУРАЄВ

Секретар Комітету

Олександр АБДУЛЛІН
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