Комітет з питань
гуманітарної та інформаційної політики

№ 68
30 червня 2021 року
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.

народні депутати України - члени Комітету з питань
ПРИСУТНІ ЗА
ДОПОМОГОЮ гуманітарної та інформаційної політики:
ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: Абдуллін Олександр Рафкатович
Боблях Андрій Ростиславович
Богуцька Єлізавета Петрівна
В’ятрович Володимир Михайлович
Качний Олександр Сталіноленович
Княжицький Микола Леонідович
Констанкевич Ірина Мирославівна
Кравчук Євгенія Михайлівна
Лерос Гео Багратович
Нальотов Дмитро Олександрович
Павленко Юрій Олексійович
Потураєв Микита Русланович
Рябуха Тетяна Василівна
Сушко Павло Миколайович
Федина Софія Романівна.
ВІДСУТНІ:

народні депутати України - члени Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики:
Кабанов Олександр Євгенійович
Кузьмін Ренат Равелійович.
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ЗАПРОШЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ

Аблялімова Ельміра - Кримський інститут стратегічних досліджень;
Аваков Арсен Борисович – Міністр внутрішніх справ України;
Амонс Марина Олександрівна – представник управління моніторингу
дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України;
Бондаренко Галина Борисівна - провідний науковий співробітник відділу
«Український
етнологічний
центр»
Інституту
мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук
України;
Буртняк Тетяна Гнатівна - заступник директора Департаменту Фонду
державного майна України;
Гончарук Олена Юріївна - Виконуюча обов’язки Генерального директора
Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»;
Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважена Верховної Ради України з
прав людини;
Дорошенко Юрій - Посол з особливих доручень Міністерства закордонних
справ України;
Джапарова Еміне - Перша заступниця Міністра закордонних справ України;
Єлейко Тарас Ярославович - Заступник Голови Фонду державного майна
України;
Іванець Андрій - ГО "Таврійська гуманітарна платформа";
Іжевська Тетяна - Посол з особливих доручень Міністерства закордонних
справ України;
Клименко Андрій - Центр оборонних стратегій;
Кориневич Антон Олександрович - Постійний Представник Президента
України в Автономній Республіці Крим;
Кот Сергій Іванович - керівник Центру досліджень історико-культурної
спадщини України, керівник неструктурної групи “Центр досліджень
проблем повернення та реституції культурних цінностей”;
Кравченко Евеліна - ГО "Євромайдан-Крим";
Кудерчук Марина Миколаївна – Голова Державного агентства з питань кіно;
Кулеба Дмитро Іванович – Міністр закордонних справ України;
Лазебна Марина Володимирівна – Міністр соціальної політики України;
Лубінець Дмитро Валерійович – Народний депутат України;
Ляшенко Володимир - Крайова Рада Українців Криму – КРУК;
Малюська Денис Леонтійович – Міністр юстиції України;
Матієва Яна Сергіївна – начальник Регіонального відділення Фонду
державного майна України по м. Києву;
Мокренюк Сергій - Керівник аналітичного напрямку Регіонального центру
прав людини;
Ненюченко Олексій Олександрович - Виконавчий директор Державного
підприємства «Національний центр Олександра Довженка»;
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Павліченко Олександр - виконавчий директор Української Гельсінської
спілки з прав людини;
Павлюк Степан Петрович - директор Інституту народознавства НАН України
(Львів);
Петасюк Лариса Володимирівна - Заступник Міністра культури та
інформаційної політики України;
Пирожков Сергій Іванович - академік НАН України;
Поночовний Ігор Миколайович - Керівник прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя;
Резніков Олексій Юрійович – Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Сенниченко Дмитро Володимирович – Голова Фонду державного майна
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;
Стефанюк Уляна Іванівна - Заступник директора директорату - начальник
Головного управління з питань правосуддя Директорату правосуддя та
кримінальної юстиції Міністерства юстиції України;
Тимочко Максим - юрист Української Гельсінської спілки з прав людини;
Ткаченко Олександр Владиславович – Міністр культури та інформаційної
політики України;
Філіпішина Аксана Анатоліївна - Представник Уповноваженого з
дотримання прав дитини та сім’ї;
Фролова Аліна - Центр оборонних стратегій;
Циба Тетяна Вікторівна – народний депутат України;
Щекун Андрій - ГО «Кримський центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім», головний редактор газети «Кримська
світлиця»;
Юшко Валентина Іванівна - заступник начальника відділу приватизації
Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;
Якимчук Тетяна Іванівна - заступник начальника управління - начальник
відділу з питань кримінального та кримінального процесуального
законодавства Міністерства юстиції України;
Яременко Богдан Васильович – народний депутат України.
Присутні працівники секретаріату Комітету:
Бабенко В.О., Ващенко Я.Л., Войскова С.Ю., Дронова І.В., Галюк Т.М., Івасенко
І.М., Москаленко Д.С., Селецький П.І., Степаненко І.М.
П о р я д о к

д е н н и й :

1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету.
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2. Про проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо врегулювання деяких питань у спорах щодо визначення
місця проживання малолітньої дитини (реєстр. № 5548 від 21.05.2021,
н.д. Лубінець Д.В. та інші).
3. Про проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків
(реєстр. № 5549 від 21.05.2021, н.д. Лубінець Д.В. та інші).
4. Про ситуацію із захистом культурної спадщини України на тимчасово
окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя.
5. Про проблеми функціонування Національного центру Олександра
Довженка.
6. Про звернення Президента FORECAST PICTURES S.A.S. (Французька
Республіка) Жан-Шарля Леві щодо надання роз’яснень про
застосування деяких положень Закону України «Про державну
підтримку кінематографії в Україні».
7. 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:
Павленко Ю.О., Сушко П.М., Качний О.С., Богуцька Є.П., Лерос Г.Б., Федина
С.Р.
ЗАСЛУХАЛИ:

Пропозицію народного депутата України Павленка Ю.О.
щодо відсторонення Голови Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики Потураєва М.Р.
від ведення засідання Комітету з питань гуманітарної та
інформаційної політики.
Результати голосування:

«За» – 2 (Качний О.С., Павленко Ю.О.);
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«Проти» – 7 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М.,
Нальотов Д.О., Рябуха Т.В., Сушко П.М.
«Утримались» – 5 (Абдуллін О.Р., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л.,
Лерос Г.Б., Федина С.Р.).
Потураєв М.Р. – не брав участі у голосуванні.
ПОГОДИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Комітету, з
урахуванням пропозиції народного депутата України
Сушка П.М. щодо перенесення розгляду питання про
звернення Президента FORECAST PICTURES S.A.S.
(Французька Республіка) Жан-Шарля Леві щодо надання
роз’яснень про застосування деяких положень Закону
України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні» на одне з чергових засідань Комітету для його
доопрацювання підкомітетом у сфері кінематографу та
реклами.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р.,
Рябуха Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 1 (Лерос Г.Б.).
Качний О.С., Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. – відсутні під час
голосування
ІІ. СЛУХАЛИ:

про проєкт Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо врегулювання деяких
питань у спорах щодо визначення місця проживання
малолітньої дитини (реєстр. № 5548 від 21.05.2021, н.д.
Лубінець Д.В. 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.
В обговоренні брали участь:
Констанкевич І.М., Сушко П.М.
УХВАЛИЛИ:

1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт
Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо врегулювання деяких
питань у спорах щодо визначення місця проживання
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малолітньої дитини (реєстр.№ 5548), поданий народним
депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними
депутатами України, повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання;
2) направити висновок Комітету про розгляд
зазначеного законопроєкту до Комітету з питань правової
політики, визначеному головним з його опрацювання.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 12 (Абдуллін О.Р., Боблях А.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.
Качний О.С., Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. – відсутні під час
голосування.
ІІІ. СЛУХАЛИ:

про проєкт Закону про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо відповідальності за викрадення
дитини одним з батьків (реєстр. № 5549 від 21.05.2021,
н.д. Лубінець Д.В. 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.
УХВАЛИЛИ:

1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт
Закону України про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо відповідальності за викрадення
дитини одним з батьків (реєстр.№ 5549), поданий
народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими
народними депутатами України, повернути суб’єкту
права законодавчої ініціативи на доопрацювання;
2) направити висновок Комітету про розгляд
зазначеного законопроєкту до Комітету з питань
правоохоронної діяльності, визначеному головним з його
опрацювання.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 10 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М.,
Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко
П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
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«Утримались» – 0.
В’ятрович В.М., Лерос Г.Б. – не брали участі у голосуванні.
Качний О.С., Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. – відсутні під час
голосування.
ІV. СЛУХАЛИ:

про ситуацію із захистом культурної спадщини України
на тимчасово окупованих територіях Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя..

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 : Яременко Богдан Васильович – народний депутат
України.
В обговоренні брали участь:
Кравчук Є.М., Богуцька Є.П., Циба Т.В.,
Іжевська Т., Кориневич А.О., Поночовний І.М., Мокренюк С., Кравченко Е.,
Павліченко О., Іванець А., Клименко А., Кот С.І.
УХВАЛИЛИ:

підтримати рекомендації, запропоновані народним
депутатом України Б.В. Яременком та громадськими
організаціями, діяльність яких спрямована на збереження
культурної спадщини Криму, а саме:
1.1. МЗС, МКІП сформувати офіційну позицію держави
щодо елементів “політики невизнання” в зв’язку з
пошкодженням та знищенням пам’яток культурної
спадщини України в Криму,
незаконним
вивезенням культурних цінностей України за межі
тимчасово окупованої території.
1.2. МКІП прискорити роботу над законопроектом про
внесення змін до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України»
(щодо охорони культурної спадщини), що був
розглянутий і схвалений Науково-методичною
радою Міністерства культури України.
1.3. МКІП, Мінреінтеграції забезпечити постійний
моніторинг дотримання Російською Федерацією
норм міжнародного права щодо захисту культурної
спадщини та культурних цінностей, які розташовані
на тимчасово окупованій території Кримського
півострова та періодичне оприлюднення його
результатів.
1.4. МКІП забезпечити необхідну фіксацію та фаховий
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

аналіз виявлених Міністерством культури та
інформаційної політики фактів пошкодження та/або
знищення об’єктів культурної спадщини України в
Криму та інших порушень норм національного та
міжнародного права, в т.ч. норм міжнародного
гуманітарного права, які стосуються обов’язків
держави-окупанта щодо поводження з культурними
цінностями та надати (а в подальшому періодично
надавати) відповідну інформацію про порушення та
матеріали Прокуратурі Автономної Республіки
Крим
та
м.
Севастополя,
МЗС,
іншим
заінтересованим органам влади України.
МЗС, МКІП провести серію публічних заходів на
різних міжнародних майданчиках (ПАРЄ, ОБСЄ,
тощо) та під час установчого саміту Кримської
платформи,
направлених
на
інформування
міжнародної спільноти про факти пошкодження та
знищення
Російською
Федерацією
об’єктів
культурної спадщини України в Криму та
необхідність протидії такій політиці окупанта.
Постійній делегації Верховної Ради України у
ПАРЄ, МЗС, МКІП, Мінреінтеграції опрацювати
питання стосовно просування резолюції ПАРЄ про
охорону культурної спадщини та культурних
цінностей на тимчасово окупованих територіях.
МЗС до 30 липня повідомити Комітет Верховної
Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики про заплановані заходи,
направлені на захист культурної спадщини та
культурних цінностей України в Криму, що
заплановані до реалізації під час установчого саміту
Кримської платформи.
МЗС, МКІП презентувати в рамках установчого
саміту Кримської платформи як окрему проблему
тему знищення та пошкодження Російською
Федерацією об’єктів культурної спадщини України
в Криму.
МЗС, МКІП сформулювати офіційну позицію
держави щодо порушення Російською Федерацією
міжнародного гуманітарного права в зв’язку з
пошкодженням та знищенням пам’яток культурної
спадщини України в Криму,
незаконним
вивезенням культурних цінностей України для
представлення цієї позиції перед міжнародною
спільнотою.
8

1.10. МЗС, МКІП забезпечити належне інформування
закордонних дипломатичних установ України з
питань, направлених на захист культурної
спадщини та культурних цінностей України в
Криму.
1.11. МКІП, Мінюст, МЗС продовжити роботу над
створенням електронного реєстру рухомих і
нерухомих пам’яток та об’єктів культури України,
що знаходяться в музейних фондах на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим
і м. Севастополя та на сході України (на виконання
пункту 3 Рішення XVI засідання Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО (МКІП),
зокрема, опрацювати питання щодо включення до
згаданого реєстру документальних пам’яток –
старовинних
рукописів,
старовинних
книг,
рідкісних друкованих видань та інших видань, що
становлять історичну, художню, наукову та
літературну цінність, архівних матеріалів, кіно-,
фотоі
фонодокументів,
інших
об’єктів
національного архівного фонду.
1.12. МКІП створити окремий реєстр об’єктів культурної
спадщини та культурних цінностей України, що
зруйновані, пошкоджені або незаконно переміщені
в зв’язку з окупацією Кримського півострову
Російською Федерацією.
1.13. МКІП, Міноборони створити окремий список
об’єктів культурної спадщини та культурних
цінностей і установ із функцією зберігання
культурних цінностей, що знаходяться в місцях
розташування військових баз (як на землі, так і в
акваторії Чорного і Азовського морів), полігонів,
злітно-посадкових смуг, законсервованих Україною
пускових установок та інших об’єктів військової
інфраструктури на тимчасово окупованій території
Кримського півострова;
1.14. Мінюст, МКІП вжити всіх необхідних заходів для
завершення процесу приєднання України до
Конвенції Ради Європи про правопорушення,
пов'язані з культурними цінностями (Нікосія, 2017).
1.15. МКІП, МЗС, Постійне представництво України при
ЮНЕСКО внести до Комітету всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО подання про занесення
об’єкту культурної спадщини “Стародавнє місто
Херсонес Таврійський і його хора”, у Список
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всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, у
зв’язку із окупацією Криму Російською Федерацією
і відсутністю можливості проводити постійний
моніторинг стану об’єкту.
1.16. МКІП запровадити профільний розділ на
офіційному веб-сайті міністерства, присвячений
діяльності щодо реалізації політики, направленої на
захист культурної спадщини України в Криму.
2.

Кабінету Міністрів України забезпечити виконання
рекомендацій, зазначених у пункті 1 цього рішення,
та поінформувати Комітет про результати їх
виконання до 30 жовтня 2021 року.

Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Констанкевич І.М.,
Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко
П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Абдуллін О.Р., Лерос Г.Б. – не брали участі у голосуванні.
Качний О.С., Княжицький М.Л., Павленко Ю.О. – відсутні під час
голосування.
V. СЛУХАЛИ:

про проблеми функціонування Національного центру
Олександра Довженка.

Д о п о в і д а є : Сушко Павло Миколайович – Заступник голови Комітету з
питань гуманітарної та інформаційної політики, Голова підкомітету у сфері
кінематографу та реклами.
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:
Карандєєв Р.В., Гончарук О.Ю.,
ПОГОДИЛИ:

1. Доручити
профільному
підкомітету
у
сфері
кінематографу та реклами опрацювати детально всі
проблеми функціонування Національного центру
Олександра Довженка та підготувати на одне з
наступних засідань Комітету відповідне Рішення
Комітету.
2. За необхідності рекомендувати Верховній Раді України
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створити Тимчасову слідчу комісію щодо проблем
функціонування Національного центру Олександра
Довженка.
VІ. СЛУХАЛИ:

Різне.
Про проблеми дофінансування Державного агентства
України з питань кіно.

Д о п о в і д а є : Сушко Павло Миколайович – Заступник голови Комітету з
питань гуманітарної та інформаційної політики, Голова підкомітету у сфері
кінематографу та реклами.
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:
Кудерчук М. М., Карандєєв Р.В.
ПОГОДИЛИ:

Доручити голові підкомітету у сфері кінематографу та
реклами Сушку П.М. разом з Міністерством культури та
інформаційної політики України підготувати колективне
звернення від народних депутатів Верховної Ради
України до Кабінету Міністрів України щодо
дофінансування зі спецфонду Державного агентства
України з питань кіно видатків для залучення
представників України до участі у 74-му Міжнародному
Каннському кінофестивалі (з 6 по 17 липня 2021 року), як
одній з головних подій світової кіноіндустрії, що має
надзвичайно важливе значення для розбудови культурної
дипломатії України та розвитку кіновиробництва в країні.
Національний павільйон у Каннах має на меті
представити потужності України для розвитку
міжнародного співробітництва та посилити її імідж як
надійного партнера.
(Стенограма засідання Комітету додається.)

Голова Комітету

Микита ПОТУРАЄВ

Секретар Комітету

Олександр АБДУЛЛІН
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