
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

26 січня 2022 року  

початок о 15:00 

 

Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції 
(вул. Садова 3а, к. 1016) 

 
І. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

 

1. Проект Постанови про встановлення Дня українського борщу (реєстр. №  

6361 від 30.11.2021, н.д. Юрчишин Я.Р. та інші). 

 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу 

України (реєстр. № 5492 від 14.05.2021, н.д. Бардіна М.О. та інші). 

 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України 

(реєстр. № 6146 від 07.10.2021, Кабінет Міністрів України). 

 

4. 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: 

 

5. 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). 

 

6. Проект Закону про внесення змін до статті 184 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення 

обов'язку інформування про тимчасовий виїзд дитини за межі України 

(реєстр. № 6147 від 07.10.2021, Кабінет Міністрів України). 

 

ІІІ. Інші питання: 

 

7. Про орендну плату для музеїв і бібліотек. 

 

8. Про План роботи Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики на період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73291
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71898
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72949
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=72950


9. Про пропозиції Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

до проєкту Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання. 

 

10.  Про перелік законопроєктів, проєктів постанов, які Комітет пропонує не 

включати до проєкту Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

 

11.  Про Звіт про роботу Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики за період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та про подання до Верховної Ради Звіту про стан виконання 

Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік. 

 

12.  Різне 

 

 

 

 

 


