
 

Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної 

та інформаційної політики за період п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання 

 

 

За звітний період Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 

проводив роботу з оновлення та вдосконалення законодавчої бази у сферах 

культури, креативних індустрій, інформаційної політики, туризму, кінематографу та 

реклами, у справах сім’ї та дітей тощо. 

Протягом п’ятої сесії Верховною Радою України дев’ятого скликання 

прийнято 10 законів України та постанов Верховної Ради України, щодо 

опрацювання яких Комітет визначено головним. 

2 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення 

змін до статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України» щодо усунення колізії в питанні призначення та звільнення членів 

Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України 

депутатськими фракціями і групами» (№ 1166-IX). Актом внесено зміни до 

Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», згідно з 

якими депутатські фракції і групи делегують членів Наглядової ради НСТУ. Законом 

встановлено, що «після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради 

НСТУ, обраних депутатськими фракціями і групами, нових членів Наглядової ради 

НСТУ обирають сформовані на момент обрання депутатські фракції і групи 

поточного скликання Верховної Ради України. За 90 днів до закінчення повноважень 

членів Наглядової ради НСТУ, обраних депутатськими фракціями і групами, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення письмово 

повідомляє депутатські фракції і групи про необхідність обрання впродовж 45 днів 

членів Наглядової ради НСТУ від депутатських фракцій і груп. У разі дострокового 

припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обраного від депутатської 

фракції чи групи, така депутатська фракція чи група, якщо вона не розформована, 

ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ на строк, що 

залишився до закінчення повноважень члена Наглядової ради, повноваження якого 

достроково припинено».  

Депутатські фракції чи групи не можуть обирати членів Наглядової ради 

НСТУ, якщо до дати проведення чергових виборів Верховної Ради України 

залишилося 180 і менше календарних днів». Згідно із Законом, «Строк повноважень 

членів Наглядової ради НСТУ становить п’ять років з дня офіційного оприлюднення 

відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 8. Після 

закінчення строку повноважень, передбаченого цією частиною, члени Наглядової 

ради НСТУ, крім тих, чиї повноваження були припинені достроково, продовжують 
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здійснювати повноваження у встановленому цим Законом порядку, за винятком 

повноважень, визначених пунктом 2 частини другої статті 7 цього Закону, до 

обрання нових членів Наглядової ради НСТУ, але не більше шести місяців». 

2 лютого прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 187 

Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо підвищення 

розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено 

інвалідність» (№1176-IX). Зазначеним Законом збільшено допомогу на дітей, 

хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 

розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий 

діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 

ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність. З 1 січня 2022 

року сім’ї, в яких виховуються такі діти, будуть отримувати допомогу в розмірі двох 

прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.  

2 лютого прийнято Постанову Верховної Ради України «Про вшанування 

пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни» (№1178-

IX). Постановою встановлено 14 травня Днем пам’яті українців, які рятували євреїв 

під час Другої світової війни. Міністерству культури та інформаційної політики 

рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної 

пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, 

які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору 

нацистів у роки Голокосту. Міністерству освіти і науки України рекомендовано 

забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти тематичних заходів, 

присвячених Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової 

війни. А також включати відповідні теми до переліку тем конкурсів Малої академії 

наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти. 

17 лютого прийнято Постанову Верховної Ради України «Про Заяву 

Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та 

подій Революції Гідності» (№1240-IX). Постановою затверджено Заяву Верховної 

Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції 

Гідності. У ній Верховна Рада України підкреслила, що Україна стоїть і стоятиме на 

позиціях утвердження європейських цінностей – гідності, демократії, рівності, 

верховенства права в усіх сферах суспільного життя. Зазначено, що Революція 

Гідності є одним з ключових моментів українського державотворення та виразником 

національної ідеї свободи. Парламент у символічній формі віддав належне Героям 

Небесної Сотні, героїчний чин яких є частиною історії національного 

державотворення. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1178-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1178-IX
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30 березня прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при 

фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (№ 1359-

IX). Зазначеним Законом, по-перше, врегульовано питання виплати допомоги у 

зв'язку з вагітністю та пологами (крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 

жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми»), яка призначається і виплачується органами соціального 

захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, 

піклувальника). По-друге, з метою організації  бюджетного фінансування визначено, 

що вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить три 

розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом 

на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, та не 

зараховується до розміру допомоги, передбаченої частиною першою цієї статті.  

29 квітня ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг» 

1432-IX). Законом передбачено гарантії від необґрунтованого закриття закладів 

культури в умовах адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, базову 

мережу закладів культури доповнено закладами освіти сфери культури, якими є 

мистецькі школи, мистецькі ліцеї, мистецькі коледжі, заклади вищої мистецької 

освіти. Також запроваджуються моніторинг реалізації державної політики у сфері 

культури – система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки 

кількісних і якісних змін стану сфери культури. Моніторинг має стати ефективним 

інструментом Міністерства культури та інформаційної політики для аналізу та 

удосконалення державної політики у сфері культури. Законом визначаються терміни 

«центр культурних послуг» та «культурна послуга». Згідно із законом «центром 

культурних послуг є багатофункціональний заклад культури, що має зручне 

розташування для відвідування жителями територіальної громади/суміжних 

територіальних громад, забезпечений кваліфікованими кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну базу та спроможний забезпечувати надання комплексу 

культурних послуг, консультаційної, інформаційної допомоги, доступ до 

користування приміщеннями та обладнанням для творчості, неформального 

навчання та спілкування жителів територіальної громади з урахуванням 

чисельності, вікового, статевого, національного, соціального, галузевого складу 

населення». «Культурною послугою є дії фізичних та/або юридичних осіб, які 

провадять культурну діяльність, спрямовані на задоволення культурних, 

інтелектуальних потреб людини, забезпечення творчого, духовного розвитку 

особистості, що мають визначену вартість та споживаються в процесі надання 

(виконання) цих дій». Законом також вводиться поняття базового набору 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1359-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1359-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1432-IX
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культурних послуг, запроваджуються методики обрахунку його собівартості, що у 

майбутньому має стати підґрунтям для запровадження у законодавстві культурної 

субвенції. 

29 квітня ухвалено Закон України «Про внесення змін Закону України 

«Про туризм» щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг» 

(№1441-IX) Законом розширено коло суб’єктів надання готельних послуг шляхом 

включення фізичних осіб-підприємців. Законом викладено у новій редакції поняття 

«готель», «готельна послуга», «аналогічні засоби розміщення», замінивши, зокрема, 

слово «підприємство» на «суб’єкт господарювання». Законом надано право 

користувачу нарівні з власником подавати заяву про встановлення об’єктам 

туристичної інфраструктури відповідної категорії. Відповідні зміни внесено до 

Закону України «Про туризм». Цей Закон набуває чинності 1 січня 2023 року.  

1 червня прийнято Постанову Верховної Ради України «Про вшанування 

пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

проти України» (№1490-IX). Постановою запроваджено в Україні День 

вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України, який відзначатиметься щороку 4 червня. Постановою 

рекомендовано Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування розробити та затвердити плани заходів щодо 

вшанування на державному та місцевому рівнях пам’яті дітей, які загинули 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.  

17 червня прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення» (№1556-IX). Законом внесено зміни до законів «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, 

малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» та «Про адміністративні послуги». 

Законом вдосконалено процедуру призначення та припинення повноважень членів 

Національної ради; встановлено перелік вимог та обмежень до кандидатур на посади 

членів Національної ради; удосконалено процедуру оплати праці членів державного 

регулятора та працівників апарату Національної ради; усунено колізії щодо розгляду 

Національною радою питань на засіданнях під час дії карантину та інших 

обмежувальних заходів. 

16 липня 2021 року прийнято Постанову Верховної Ради України «Про 

встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини» (№1705-IX). 

Метою Постанови є створення умов для якісного перетворення українського 

суспільства та всіх його членів у контексті розуміння та підвищення рівня 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1441-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1490-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1705-IX
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відповідальності, а також вшанування пам’яті великого українця – Богдана 

Дмитровича Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини». 

2 березня прийнято за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, 

що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів» (реєстр. № 3881). 

Законопроектом пропонується усунути дискримінаційні розбіжності, які виникли в 

статтях 182 та 272 Сімейного кодексу України в частині визначення розміру 

аліментів, що стягуються на дітей. Для цього проектом Закону пропонується внести 

зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу України та законодавчо 

закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших 

членів сім'ї та родичів, та встановити його на рівні 50 відсотків прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку.  

Законопроєкт підготовлено Комітетом до розгляду у другому читанні. 

4 березня прийнято за основу проєкт Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (реєстр. 

№ 3427). Метою законопроєкту є удосконалення правового регулювання у галузі 

реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням 

України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо 

жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про 

асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема — 

Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними 

цілями сталого розвитку ООН. Змінами до чинного Закону України «Про рекламу» 

пропонується: 

 – дати визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна 

реклама за ознакою статі»; 

 – посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу; 

 – посилити захист прав споживачів реклами. 

Законопроєкт підготовлено Комітетом до розгляду у другому читанні. 

27 квітня Верховна Рада України ухвалила за основу проєкт Закону «Про 

внесення змін до статті 22 Закону України «Про рекламу» щодо реклами 

електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» 

(реєстр. № 4212). Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 22 Закону 

«Про рекламу», якою регулюється реклама алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, 

під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, поширивши її дію на 

електронні сигарети і рідини, що використовуються в електронних сигаретах. 

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначений головним з 

опрацювання законопроєкту, пропонує під час доопрацювання законопроєкту до 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68746
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70166
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другого читання поширити дію статті 22 Закону «Про рекламу» також 

на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою 

підігрівача з електронним управлінням та пристрої для споживання тютюнових 

виробів без їх згоряння. 

29 квітня прийнято за основу проєкт Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних 

засад розвитку туризму» (реєстр. № 4162). Законопроєктом пропонується внести 

зміни до Закону України «Про туризм», викласти його у новій редакції. Зокрема, 

пропонується утворення та функціонування Єдиного туристичному реєстру, 

порталу Єдиного туристичного реєстру; передбачено розроблення та затвердження 

стратегії розвитку туризму, що визначає стратегічні цілі, напрями розвитку туризму, 

пріоритети державної політики і показники досягнення цілей, місцевих програм 

розвитку туризму; визначаються види туризму (внутрішній, в'їзний, виїзний 

туризм), типи туристичних пакетів («весільний туризм», «військовий туризм», 

«гастрономічний туризм», «медичний туризм», «промисловий (індустріальний) 

туризм», «сентиментальний», «спортивний туризм», «шопінг-туризм» тощо). Крім 

того, прикінцевими та перехідними положеннями проєкту передбачено внести зміни 

до низки законів, зокрема: «Про страхування», «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань». 

21 травня ухвалено за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про охорону дитинства» щодо забезпечення дієвого механізму 

надання державної допомоги сім'ям з дітьми» (реєстр.  № 3124). Законопроєктом 

пропонується не включати до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який 

враховується при визначенні права на отримання пільг щодо оплати житлово-

комунальних послуг та безоплатного одержання ліків багатодітними сім’ями, 

нараховані соціальні допомоги на дитину, зокрема: допомогу у зв’язку з вагітністю 

та пологами; допомогу при народженні дитини; допомогу на дітей одиноким 

матерям (батькам); допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

тощо. Відповідні зміни пропонується внести до статті 13 Закону України «Про 

охорону дитинства». 

21 травня ухвалено за основу 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). Законопроєкт спрямований на створення додаткових передумов для 

професійного розвитку творчих працівників закладів культури шляхом надання їм 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68232
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71320
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можливості скористатися відпусткою для провадження творчої діяльності поза 

основним місцем роботи. Законопроєктом передбачено доповнити статтю 21 Закону 

України «Про театри і театральну справу» і статтю 30 Закону України «Про 

культуру» новими частинами щодо права професійних творчих працівників закладів 

культури на надання їм такої творчої відпустки. 

Законопроєкт підготовлено Комітетом до розгляду у другому читанні. 

3 червня Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого 

регулювання у галузі зовнішньої реклами» (реєстр. № 5094). Метою 

законопроєкту є створення сприятливих правових умов для покращення 

благоустрою населених пунктів та їх підприємницького середовища, утвердження 

прозорих суспільних відносин, збалансування інтересів суб’єктів господарювання, 

органів влади та громадян шляхом комплексного законодавчого врегулювання 

питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами. 

Проєктом передбачено забезпечити: 

– гармонізацію та узгодження норм законодавства у сфері розміщення 

зовнішньої реклами; 

– створення правових механізмів планомірного розміщення засобів зовнішньої 

реклами на територіях населених пунктів та їх адаптацію до міського середовища; 

– запровадження єдиного законодавчого порядку та врегулювання 

комплексної процедури видачі (відмови у видачі, анулювання, переоформлення, 

продовження строку дії) дозволів на розміщення зовнішньої реклами, справляння 

плати за користування місцями розміщення зовнішньої реклами, демонтажу 

самовільно встановлених рекламних конструкцій; 

– збалансований розподіл повноважень з регулювання розміщення зовнішньої 

реклами та здійснення дозвільно-погоджувальних функцій між органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. 

Для суттєвого оновлення регулювання та деталізації порядку розміщення 

зовнішньої реклами положеннями законопроєкту передбачено внести системні 

поправки та доповнення до статей 1, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 26, 29 Закону України 

«Про рекламу»; цей Закон пропонується також доповнити новим Розділом 

ІІ1«Розміщення зовнішньої реклами» (статті 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6). Ці 

законодавчі новели стосуються: уточнення термінів «зовнішня реклама», 

«внутрішня реклама», визначення терміну «реклама на транспортних засобах»; 

встановлення чітких критеріїв і вимог щодо ідентифікації реклами та її 

розмежування із засобами ідентифікації місця здійснення господарської або 

професійної діяльності особи; визначення ознак інформації, яка відображається на 

вивісці (табличці) як засобові ідентифікації місця здійснення діяльності; визначення 

особливостей і чітких вимог щодо розміщення соціальної реклами 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71133
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розповсюджувачами зовнішньої реклами; уточнення та розширення переліку вимог 

і обмежень щодо розміщення зовнішньої реклами, зокрема, встановлення 

обґрунтованих і чітких заборон щодо її розміщення; урегулювання порядку 

розміщення реклами на транспортних засобах; визначення комплексного 

законодавчого порядку розміщення зовнішньої реклами, повноважень органів 

місцевого самоврядування та органів державної влади щодо здійснення контролю за 

додержанням законодавства про рекламу; визначення та розширення прав 

громадських об’єднань, об’єднань підприємств у галузі реклами. 

15 липня 2021 року ухвалено за основу проєкт Закону «Про внесення змін 

до Закону України «Про захист суспільної моралі» щодо захисту прав та 

найкращих інтересів дитини (реєстр. № 5330-1). Законопроєктом передбачається 

внесення змін до статей 1, 7, 8, 11, 13 Закону України «Про захист суспільної моралі» 

у частині уточнення деяких положень відносно захисту дітей від негативного впливу 

продукції сексуального чи еротичного характеру. 

Триває робота над комплексними законами про медіа, про туризм, галузевим 

законом у сфері зовнішньої реклами, проєктом Закону про внесення змін до Закону 

України «Про театри і театральну справу» (щодо створення додаткових умов для 

забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів), проєктами 

законів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної 

спадщини, змінами до законодавства про музеї та музейну справу, законодавства 

про доступ до публічної інформації тощо. 

2 квітня відбулися слухання у Комітеті на тему: «Про забезпечення 

стабільного українського мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні 

території України». За результатами слухань 24 квітня рішенням Комітету ухвалені 

рекомендації, які є своєрідною «дорожньою картою» невідкладних правових, 

організаційних, фінансових, інфраструктурних заходів з відновлення 

інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях та 

забезпечення громадян гарантованим державою стабільним, безоплатним доступом 

до програм вітчизняного телерадіомовлення на ТОТ та у прикордонних районах 

України. 

7 липня за спільною ініціативою Комітету та Українського інституту книги 

проведено слухання на тему: «Стратегія розвитку читання на 2021-2025 рр. 

«Читання як життєва стратегія». Розроблення Стратегії розвитку читання на 2021 

– 2025 роки зумовлено необхідністю кардинальних змін у підходах до промоції 

читання як усвідомлено обраної дозвіллєвої, освітньої практики та практики 

саморозвитку. За результатами слухань ухвалені відповідні рекомендації. 

З 7 по 24 червня 2021 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 

політики спільно з Програмою USAID РАДА проводив публічні консультації щодо 

законопроєкту № 5546 «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71604
http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/34008.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72018
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радіомовлення» (про тимчасове включення програм загальнонаціонального 

багатоканального (цифрового) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу 

до складу універсальної програмної послуги для забезпечення інформаційної 

безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації)». 

Результати публічних консультацій будуть враховані в процесі підготовки 

законопроєкту до розгляду у першому читанні.  

Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» при 

підкомітеті з питань інформаційної політики створено робочу групу з метою 

доопрацювання проєкту Закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України». Також за результатами зустрічей з представниками музейної спільноти 

створено робочу групу з опрацювання пропозицій про внесення змін до 

законодавства про музеї та музейну справу. 

У межах підкомітетів працювали такі робочі групи: 

 з системного удосконалення законодавства про доступ до публічної 

інформації, створена Рішенням Комітету від 16 вересня 2020 року (Протокол № 41). 

У роботі брали участь народні депутати України, відомства, ГО «Платформа Прав 

Людини», ГО «Фонд інновацій та розвитку», «Центр демократії та верховенства 

права», «Лабораторія цифрової безпеки», «Інститут масової інформації», ГС 

«OpenUp Ukraine» та юристи-експерти профільних державних установ, юристи-

експерти у сфері доступу до публічної інформації;  

 з опрацювання проєктів законів України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей (реєстр. № 3587) та про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

(реєстр. № 3587-1); 

 з системного удосконалення законодавства у сфері зовнішньої реклами 

(проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами,  реєстр. № 5094) за участю 

членів підкомітету та представників галузі зовнішньої реклами, зокрема «Асоціації 

операторів зовнішньої реклами», Всеукраїнської рекламної коаліції, Асоціації 

«Індустріальний Телевізійний Комітет», товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІГБОРД» (ТОВ «БІГБОРД»), Національної асоціації медіа, Української асоціації 

медіа-бізнесу, громадської спілки «Міжнародна Асоціація Маркетингових 

Ініціатив», Української Асоціації зі зв’язків з громадськістю, членів Громадської 

ради при Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики;  

 з попереднього опрацювання проєктів законів України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та 

знищенню нерухомої культурної спадщини (реєстр. № 4561) та про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за 

http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/33944.pdf
http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/33572.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69216
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71133
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70779
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руйнування та знищення нерухомої культурної спадщини і порушення традиційного 

характеру середовища (реєстр. № 4562).  

         Також народними депутатами  —  членами Комітету проведено низку робочих 

зустрічей, зокрема з питання ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів відбулася робоча зустріч із 

заступником Міністра соціальної політики України Бушковим В. Г. та керівником 

Національної соціально сервісної служби України Машкіним В.Г. 

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики за період 

роботи п’ятої сесії дев’ятого скликання відбувались відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 26.01.2021 № 1130-IX «Про календарний план 

проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання». Засідання 

Комітету проводились, як правило, щосереди у тижні пленарних засідань 

парламенту та у тижні роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах, а в разі 

необхідності — в інший визначений день.  

Протягом звітного періоду проведено 18 засідань Комітету (у режимі 

відеоконференції),  з них одне виїзне. 

На засіданнях розглянуто 124 питання порядку денного різної спрямованості. 

З них — 36 питань щодо розгляду проєктів законів України та проєктів постанов 

Верховної Ради України, з підготовки та попереднього розгляду яких Комітет 

визначено головним (надано відповідні висновки Комітету). Комітетом також 

подано 23 попередніх висновки на законопроєкти до головного комітету, а також 

розглянуто 44 питання контрольної функції із виконання законів і постанов, рішень 

Комітету. 

З метою підготовки законопроєктів та інших питань, які розглядалися на 

засіданнях Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, відбулося 

приблизно 25 засідань підкомітетів. 

У межах своєї контрольної функції на засіданнях Комітету народні депутати 

звертали увагу на низку питань, які стосуються тем: 

• збереження культурної спадщини (програма «Велика реставрація», 

реставраційні роботи на пам’ятках державної та комунальної власності, зокрема 

замків, Бучацької ратуші у Тернопільській області, захист культурної спадщини 

України на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, збереження ландшафтно-архітектурного комплексу «Садиба 

Даховських» та створення на його базі музею Історії українського війська); 

• виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2020 році  

в розрізі предметів відання Комітету;  

•  відновлення функціонування державних кіностудій «Укркінохроніка» 

та «Національна кінематека України»; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70778
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1130-20#Text
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• захисту прав дітей в умовах адміністративно-територіальної реформи та 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (виїзне засідання 

Комітету до Київської обласної державної адміністрації 10 березня); 

• стану готовності до проведення іспитів на рівень володіння державною 

мовою і ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною 

мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної; 

• звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

за 2020 рік (у межах контролю за Законом України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення»). 

За період п’ятої сесії Комітетом розглянуто орієнтовно 3819 листів і звернень.  

На виконання Закону «Про доступ до публічної інформації» опрацьовано 14 

запитів на публічну інформацію. 

Народні депутати — члени Комітету брали участь у конференціях, круглих 

столах, зустрічах, форумах: у міжнародному круглому столі «Світові практики 

захисту інформаційного простору держави від інформаційної агресії», міжвідомчій 

комісії з питань охорони дитинства, публічному обговоренні на тему 

«Медіаграмотність: чого не вистачає українцям, щоб почуватися безпечно в 

інфосвіті», онлайн-дискусії «Суспільне мовлення: як продовжити ефективну 

реформу?», презентації повного академічного нецензурованого видання творів Лесі 

Українки у 14-ти томах, Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура. Медіа. 

Туризм», круглому столі «Зовнішня реклама: як подолати хаос і навести лад?», 

Всеукраїнській нараді редакторів національних та регіональних газет, презентації 

Стратегії розвитку читання на 2021 – 2025 роки «Читання як життєва стратегія», 

презентації загальнонаціонального проєкту з медіаграмотності, міжнародній 

конференції «Туризм.ReStart», Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека 

країни», телемарафоні «Його слово. Актуальний Стефаник», виїзному засіданні 

Комітету з питань освіти, науки та інновацій у Міжнародному дитячому центрі 

«Артек», туристичному форумі «Мандруй Україною. Тернопілля», нараді про стан 

справ в українському кінематографі, яку ініціював Президент Володимир 

Зеленський, тощо.  

Спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України Комітет 

сприяв відзначенню ювілею Лесі Українки. Зокрема, Комітет системно звертався до 

Кабінету Міністрів України щодо належного фінансування друку повного 

академічного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14-ти томах. Таке 

видання за часів незалежності України вийшло вперше.  

До Міжнародного дня захисту дітей народні депутати — члени Комітету 

організували виставку художніх робіт дітей з інвалідністю у кулуарах Верховної 

Ради України. Картини для експозиції надали діти з різних регіонів України 

http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/33879.pdf
http://kompkd.rada.gov.ua/news/main_news/74811.html
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(Волинської,  Донецької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей), що 

мають певні порушення опорно-рухового апарату або серйозні порушення зору.  

 З кінця 2020 року Комітет гуманітарної та інформаційної політики брав участь 

у проєкті «Модельний комітет» Програми «РАДА: відповідальне, підзвітне, 

демократичне парламентське представництво», яка фінансується Агентством США 

з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Фондом «Східна Європа». 

Проект «Модельний комітет» був спрямований на сприяння підвищенню рівня 

співпраці Комітетів Верховної Ради України з Урядом та профільними 

міністерствами; виконанню контрольних функцій Комітетами Верховної Ради 

України; підвищенню кадрової спроможності секретаріатів Комітетів Верховної 

Ради України; підвищенню рівня публічності роботи Комітетів Верховної Ради, 

залучення громадськості (профільних експертів, професійних асоціацій тощо) до їх 

роботи. 

http://kompkd.rada.gov.ua/news/main_news/74733.html

