
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

06 жовтня 2021 року 

 

початок о 15:00 

 

Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції 
 
 

І. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист 

суспільної моралі" щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини (реєстр. 

№ 5330-1 від 07.04.2021, друге читання). 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і 

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) (реєстр. № 5546 від 21.05.2021, н.д. Федієнко О.П. та інші). 

 

3. Про проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо створення центрального органу виконавчої влади в 

сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей. 

 

4. Про проект Постанови про відзначення 140-річчя з дня народження 

В’ячеслава Липинського (квітень 2022 року) (реєстр. № 5804 від 19.07.2021, 

н.д. Констанкевич І.М. та інші). 

 

5. Про проект Постанови про відзначення 1125-ї річниці з часу першої писемної 

згадки про місто Галич (реєстр. № 5562 від 25.05.2021, н.д. Фріс І.П. та інші). 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення механізму фінансування збереження культурної 

спадщини (реєстр. № 5756 від 12.07.2021, н.д. Тістик Р.Я. та інші). 

 

 

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

 

7. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення механізму фінансового забезпечення збереження культурної 

спадщини (реєстр. № 5755 від 12.07.2021 , н.д. Тістик Р.Я. та інші). 

 

8. Про проект Закону про юстицію, дружню до дитини (реєстр. № 5617 від 

04.06.2021, Кабінет Міністрів України Шмигаль Д.А.). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71604
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72041
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72478
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72137


9. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо юстиції, дружньої до 

дитини (реєстр. № 5618 від 04.06.2021, Кабінет Міністрів України Шмигаль 

Д.А.). 

 

 

ІІІ. Інші питання: 

 

10. Про надання роз’яснення Комітету щодо застосування деяких норм Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

у контексті Закону України «Про державну службу» (на звернення 

Н.Резнікової). 

 

11. Про організацію слухань у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної 

політики на тему: «Збереження археологічної спадщини та інших культурних 

цінностей: аналіз, проблеми та пропозиції щодо їх врегулювання». 

 

12. Про звернення Громадської організації «Всеукраїнське громадське 

об’єднання «Інститут «Республіка» щодо проведення публічних 

консультацій онлайн в регіонах України з громадянами у співпраці з 

Комітетом. 

 

13. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72138

