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Комітет з питань  

гуманітарної та інформаційної політики  
 

 
 

  77 
 

 

         01       грудня 

 

 
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: 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Кабанов Олександр Євгенійович  

Качний Олександр Сталіноленович 

Констанкевич Ірина Мирославівна  

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Нальотов Дмитро Олександрович  

Павленко Юрій Олексійович 

Потураєв Микита Русланович 
Сушко Павло Миколайович.  

  

ПРИСУТНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Боблях Андрій Ростиславович 

Богуцька Єлізавета Петрівна  

Лерос Гео Багратович 

Санченко Олександр Володимирович 

Скрипка Тетяна Василівна  
Федина Софія Романівна. 

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
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ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Княжицький Микола Леонідович 

Кузьмін Ренат Равелійович. 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 
Арданов Олексій Євгенійович – начальник відділу державної політики у 

сфері авторського права і суміжних прав Управління авторського права і 

суміжних прав Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності 

Міністерства економіки України; 

Афонін Олександр Васильович – президент Української асоціації видавців і 

книгорозповсюджувачів;  

Бабак Надія Євгенівна – Заступник начальника управління правового 

департаменту Національної поліції України; 

Балан Микола Іванович – Командувач Національної гвардії України;  

Грудецька Анна Вікторівна – головний спеціаліст відділу з питань 

гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України;  

Карандєєв Ростислав Володимирович – Перший заступник Міністра 

культури та інформаційної політики України;  

Клітна Наталія Іванівна – Голова Правління Асоціації правовласників та 

постачальників контенту; 

Колбаса Руслан Сергійович  – генеральний директор Директорату розвитку 

соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики 

України; 

Кремінь Тарас Дмитрович – Уповноважений із захисту державної мови; 

Кудерчук Марина Миколаївна  – Голова Державного агентства з питань кіно;  

Куліш Ольга Володимирівна –Заступник директора – керівник експертної 

групи з питань інформаційних стратегій Директорату інформаційної політики 

у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України; 

Літвіщенко Ганна Олександрівна  –  начальник юридичного управління 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

Мотузяник Олександр Анатолійович – Директорат інформаційної політики у 

сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони, Керівник 

експертної групи політики військових засобів масової інформації;  

Музиченко Ольга Валеріївна – Перший заступник Голови 

Антимонопольного комітету України;  

Наливайко Олег Ігорович – Голова Державного комітету телебачення та 

радіомовлення України; 

Онопрієнко Максим Валентинович – член Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

Павлюк Оксана Володимирівна – Керівник експертної групи розвитку 

місцевого самоврядування Директорату з питань місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій України; 
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Пантелеймонова Ольга Юріївна – представник «СТАР МЕДІА»; 

Плащенко Євген Миколайович – генеральний директор Директорату 

просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку 

громад та територій України; 

Сердюк Сергій Іванович – Заступник Голови Державної прикордонної 

служби України, генерал-майор; 

Слинчук Артем Павлович – начальник відділу засобів масової інформації 

Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів 

України; 

Сотник Лариса Леонтіївна – начальник 4 відділу Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України; 

Тарабукін Олексій Юрійович – Генеральний директор  Директорату 

інформаційного суверенітету Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України; 

Федієнко Олександр Павлович – народний депутат України; 

Хаврич Петро Григорович –  Заступник начальника управління - начальник 

відділу реалізації технічної політики управління озброєння та інженерно-

технічного забезпечення Департаменту матеріального та технічного 

забезпечення Державної прикордонної служби України; 

Чорна Олена Володимирівна – Начальник Управління з дотримання прав 

дитини та сім'ї Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 

Чуєва Катерина Євгенівна – Заступник Міністра культури та інформаційної 

політики України; 

Шаршов Сергій Іванович – Генеральний директор Директорату з питань 

розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та 

територій України; 

Шевченко Тарас Сергійович – Заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України. 
 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 

Бабенко В.О., Барков Я.М., Блищик Л.І., Войскова С.Ю., Дронова І.В., Галюк 

Т.М., Грабчак К.К., Івасенко І.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 проект Постанови про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 

та 2023 роках. 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
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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). 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання розвитку українського книговидання і 

книгорозповсюдження (реєстр. № 6287 від 05.11.2021, н.д. Потураєв 

М.Р. та інші). 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про 

державну підтримку кінематографії в Україні" щодо усунення 

технічних та логічних неузгодженостей (реєстр. № 6265 від 03.11.2021, 

н.д. Сушко П.М. та інші). 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки кінематографії в Україні (реєстр. № 6194 від 

20.10.2021, н.д. Сушко П.М. та інші). 

 

7. 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). 

 

8. 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).  

 

9. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо підтримки кінематографу (реєстр. № 6190 від 19.10.2021, н.д. 

Сушко П.М. та інші). 

 

10. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо державної підтримки кінематографії в Україні (реєстр. № 6191 від 

19.10.2021, н.д. Сушко П.М. та інші). 

 

11. Про проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо 

забезпечення державних гарантій педагогічним працівникам державних 

мистецьких ліцеїв (реєстр. № 6260 від 02.11.2021, н.д. Потураєв М.Р. та 

інші). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73131
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73019
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=73013
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73125
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12. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною 

адміністративно-територіального устрою (реєстр. № 6282 від 

04.11.2021, Кабінет Міністрів України). 

 

13. Про стан виконання Рекомендацій за результатами слухань у Комітеті 2 

квітня 2021 року на тему: «Забезпечення стабільного українського 

мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні території України». 

 

14. 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. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету з 

пропозицією народних депутатів України Скрипки Т.В. та 

Павленка Ю.О. змінити порядок розгляду питань, а саме: 

питання 12 «Про проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо децентралізації та 

розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі 

зміною адміністративно-територіального устрою (реєстр. 

№ 6282 від 04.11.2021, Кабінет Міністрів України)» 

розглянути першим. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 14 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Качний О.С., 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Павленко 

Ю.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка Т.В., Сушко П.М., 

Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Кабанов О.Є. – відсутній під час голосування. 

Абдуллін О.Р. – не брав участі у голосуванні з технічних причин. 
 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування 

повноважень органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73151
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73151
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територіального устрою (реєстр. № 6282 від 04.11.2021, 

Кабінет Міністрів України). 

  

Д о п о в і д а є :  Павленко Юрій Олексійович – народний депутат України - 

член  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 

щодо децентралізації та розмежування повноважень 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої 

влади у зв'язку зі зміною адміністративно-

територіального устрою (реєстр. № 6282), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду 

в першому читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання із 

вилученням із його тексту змін до законодавчих 

актів, що регулюють питання захисту прав дітей; 

 

    направити висновок Комітету про розгляд зазначеного 

законопроєкту до Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування,  

регіонального розвитку та містобудування, визначеному 

головним з його опрацювання; 

 

2) звернути увагу керівництва Верховної Ради України на 

необхідність залучення Комітету з питань гуманітарної 

та інформаційної політики до опрацювання всіх 

законопроєктів, в яких порушуються питання захисту 

прав дітей. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є. Качний 

О.С., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Абдуллін О.Р., Лерос Г.Б., Санченко О.В., Скрипка Т.В. – не брали участі у 

голосуванні з технічних причин. 
 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73151
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ІІІ. СЛУХАЛИ: про проект Постанови про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2022 та 2023 роках. 
 

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 :  Констанкевич Ірина Мирославівна – Перша 

заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні брали участь: 

Нальотов Д.О., Качний О.С., Павленко Ю.О., В’ятрович В.М., Федина С.Р. 

 

УХВАЛИЛИ: відповідно до статті 93 Конституції України в порядку 

законодавчої ініціативи внести на розгляд Верховної Ради 

України проєкт Постанови «Про відзначення пам'ятних дат 

і ювілеїв у 2022-2023 роках» та рекомендувати  Верховній 

Раді України прийняти його за основу та в цілому. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України від Комітету визначити народного 

депутата України –Першу заступницю Голови Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики 

Констанкевич Ірину Мирославівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Абдуллін О.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Санченко О.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Боблях А.Р.,  Лерос Г.Б., Скрипка Т.В. – не брали участі у голосуванні з 

технічних причин. 
 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 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). 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72018
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Д о п о в і д а є :  Кравчук Євгенія Михайлівна –заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

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: 

Павленко Ю.О., В’ятрович В.М., Федієнко О.П., Онопрієнко М.В., Літвіщенко 

Г.О. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду у першому читанні проект Закону України 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, внесений народними депутатами України 

Федієнком О. П., Потураєвим М. Р. та іншими народними 

депутатами, ухвалити за основу, з урахуванням 

пропозиції Комітету. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України від Комітету визначити народного 

депутата України – Голову Комітету з питань гуманітарної 

та інформаційної політики Потураєва Микиту 

Руслановича. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., 

Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Санченко 

О.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Лерос Г.Б., Скрипка Т.В. – не брали участі у 

голосуванні з технічних причин. 
 

 

V. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо стимулювання розвитку українського 

книговидання і книгорозповсюдження (реєстр. № 6287 від 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73161
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05.11.2021, н.д. Потураєв М.Р. та інші). 

 

Д о п о в і д а є :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні брали участь: 

В’ятрович В.М., Сушко П.М., Кравчук Є.М. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України включити до 

порядку денного шостої сесії Верховної Ради України IX 

скликання законопроєкт про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання розвитку 

українського книговидання і книгорозповсюдження 

(реєстр. № 6287), поданий народним депутатом України М. 

Потураєвим та іншими народними депутатами України, та 

за результатами розгляду в першому читанні зазначений 

законопроєкт прийняти за основу з урахуванням 

пропозицій Комітету, зокрема щодо можливості його 

доопрацювання при підготовці до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України від Комітету визначити народного 

депутата України - Заступницю Голови Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики Кравчук Євгенію 

Михайлівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., 

Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Лерос Г.Б., Санченко О.В., Скрипка Т.В. – не брали участі у голосуванні з 

технічних причин. 
 

 

VІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону 

України "Про державну підтримку кінематографії в 

Україні" щодо усунення технічних та логічних 

неузгодженостей (реєстр. № 6265 від 03.11.2021, н.д. 

Сушко П.М. та інші). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73131
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Д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – Заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні брали участь: 

В’ятрович В.М., Сушко П.М., Павленко Ю.О., Боблях А.Р., Федина С.Р.,  

Кудерчук М.М., Кремінь Т.Д., Пантелеймонова О.Ю. 
 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

України про внесення змін до статті 11 Закону України 

«Про державну підтримку кінематографії в Україні» (щодо 

усунення технічних та логічних неузгодженостей) (реєстр. 

№ 6265 від 03.11.2021), поданий народними депутатами 

України Сушком П. М., Потураєвим М. Р., Скрипкою Т. В. 

та іншими народними депутатами України, включити до 

порядку денного шостої сесії Верховної Ради України 

IX скликання та прийняти його за основу та в цілому, з 

урахуванням пропозицій Комітету.  

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України, заступника голови Комітету Верховної Ради 

України з питань гуманітарної та інформаційної  

політики, голову підкомітету у сфері кінематографу та 

реклами Комітету Сушка Павла Миколайовича.  
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 12 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., 

Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Лерос Г.Б., Санченко О.В., Скрипка Т.В. – не брали участі у голосуванні з 

технічних причин. 
 

 

ПОГОДИЛИ: за пропозицією Голови Комітету Потураєва М.Р. змінити 

порядок розгляду наступних питань порядку денного 

засідання Комітету, перенісши питання 7 і 8 на наступне 

засідання Комітету. 
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VІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо підтримки кінематографу (реєстр. 

№ 6190 від 19.10.2021, н.д. Сушко П.М. та інші). 

 

Д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – Заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні брали участь: 

В’ятрович В.М., Сушко П.М., Павленко Ю.О., Боблях А.Р., Федина С.Р., 

Кудерчук М.М., Кремінь Т.Д., Пантелеймонова О.Ю. 
 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо підтримки кінематографу (реєстр. № 6190 від 

19.10.2021р.), поданий народним депутатом України 

П.Сушком та іншими народними депутатами України, за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти 

за основу та в цілому;  

2) направити висновок Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної 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., 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., 

Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Сушко П.М., Федина С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Лерос Г.Б., Санченко О.В., Скрипка Т.В. – не брали участі у голосуванні з 

технічних причин. 
 

 

VIII. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо державної підтримки 

кінематографії в Україні (реєстр. № 6191 від 19.10.2021, 

н.д. Сушко П.М. та інші). 
 

Д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – Заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні брали участь: 

В’ятрович В.М., Сушко П.М., Павленко Ю.О., Боблях А.Р., Федина С.Р., 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73013
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73014
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Кудерчук М.М., Кремінь Т.Д., Пантелеймонова О.Ю. 
 

УХВАЛИЛИ: 1) рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо державної підтримки кінематографії в Україні 

(реєстр. № 6191 від 19.10.2021р.), поданий народним 

депутатом України П.Сушком та іншими народними 

депутатами України, за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу і в цілому;  

2) направити висновок Комітету з питань бюджету, 

визначеному головним з його опрацювання.  
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 13 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., 

Павленко Ю.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Сушко П.М., Федина 

С.Р.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Лерос Г.Б., Скрипка Т.В. – не брали участі у голосуванні з технічних причин. 
 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки кінематографії в 

Україні (реєстр. № 6194 від 20.10.2021, н.д. Сушко П.М. та 

інші). 
 

Д о п о в і д а є :  Сушко Павло Миколайович – Заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

В обговоренні брали участь: 

В’ятрович В.М., Сушко П.М., Павленко Ю.О., Боблях А.Р., Федина С.Р., 

Кудерчук М.М., Кремінь Т.Д., Пантелеймонова О.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підтримки кінематографії в Україні (реєстр. № 6194 від 

20.10.2021р.), поданий народним депутатом України П. 

Сушком та іншими народними депутатами України, 

включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України та за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу з урахуванням пропозицій 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73019
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Комітету, зокрема щодо можливості його 

доопрацювання при підготовці до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України, заступника голови Комітету Верховної Ради 

України з питань гуманітарної та інформаційної  

політики, голову підкомітету у сфері кінематографу та 

реклами Комітету Сушка Павла Миколайовича.  
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є., 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Павленко Ю.О., 

Потураєв М.Р., Санченко О.В., Сушко П.М.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 2 (В’ятрович В.М., Федина С.Р.). 

Качний О.С.– відсутній під час голосування. 

Лерос Г.Б., Скрипка Т.В. – не брали участі у голосуванні з технічних причин. 
 

 

Х. СЛУХАЛИ: про проєкт Закону про внесення змін до додатка № 3 до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 

рік" щодо забезпечення державних гарантій педагогічним 

працівникам державних мистецьких ліцеїв (реєстр. № 6260 

від 02.11.2021, н.д. Потураєв М.Р. та інші). 
 

Д о п о в і д а є : Потураєв Микита Русланович –Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

про внесення змін до додатка № 3 до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо 

забезпечення державних гарантій педагогічним 

працівникам державних мистецьких ліцеїв (реєстр. 

№6260 від 02.11.2021, н.д. Потураєв М.Р. та інші), за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти 

за основу і в цілому. 

2. Направити висновок Комітету про розгляд цього 

законопроєкту до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73125
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73125


14 

 

 

«За» – 10 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кабанов О.Є., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., 

Потураєв М.Р., Санченко О.В.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С., Павленко Ю.О., Сушко П.М. – відсутні під час голосування. 

Лерос Г.Б., Скрипка Т.В., Федина С.Р. – не брали участі у голосуванні з 

технічних причин. 
 

 

ХI. СЛУХАЛИ: про стан виконання Рекомендацій за результатами слухань 

у Комітеті 2 квітня 2021 року на тему: «Забезпечення 

стабільного українського мовлення на тимчасово 

окуповані та прикордонні території України». 
 

Д о п о в і д а є :  Кравчук Євгенія Михайлівна – Заступниця Голови Комітету з 

питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань 

інформаційної політики. 

 

УХВАЛИЛИ: Підготувати звернення до Прем’єр-міністра України  з 

пропозицією невідкладно провести міжвідомчу нараду за 

участю Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та 

інформаційної політики стосовно реалізації Рекомендацій 

за результатами слухань у Комітеті 2 квітня 2021 року на 

тему: «Забезпечення стабільного українського мовлення на 

тимчасово окуповані та прикордонні території України». 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Кабанов О.Є., 

Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., 

Санченко О.В., Сушко П.М.);  

«Проти» – 0; 

          «Утримались» – 0.  

Качний О.С., Павленко Ю.О. – відсутні під час голосування. 

Абдуллін О.Р., Лерос Г.Б., Скрипка Т.В., Федина С.Р. – не брали участі у 

голосуванні з технічних причин. 
 

 

ХIІ. СЛУХАЛИ: 

 

12.1 

Різне. 

 

Про звернення щодо скандального фільму "Мій юний 

принц". 
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Д о п о в і д а є :  Констанкевич Ірина Мирославівна – Перша заступниця 

Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

 

ПОГОДИЛИ: підготувати звернення до Прем’єр-міністра України від 

Комітету та сформулювати в ньому свою пропозицію щодо 

ретельного відбору кінокартин, що фінансуються за 

державні кошти. 

 

 

12.2 

 

 

Про звернення Секретаря РНБО О.Данілова з проханням 

висловити позицію Комітету щодо електронної петиції 

І.Кондратюка про «повну заборону концертної діяльності 

артистів з країни-агресора-Росії до повернення Криму в 

склад України та відновлення контролю Україною над 

своїми східними територіями».  
 

Д о п о в і д а є :  Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики. 

 

ПОГОДИЛИ: підготувати відповідь Секретарю Ради національної 

безпеки і оборони України Данілову О.М., зауваживши 

ефективність механізму відповідних заборон і обмежень, 

встановлених Законом України «Про гастрольні заходи в 

Україні» та повідомивши про плани Комітету з його 

подальшого удосконалення. 

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 

 


