
 

 

 

 

 

 

Комітет з питань культури і духовності  
 

  

 

 

 

    57 
 

          07       червня  

 

 
 

Головує :  Голова Комітету – Княжицький Микола Леонідович 

 

Присутні : народні депутати України, члени Комітету з питань культури 

і духовності –  Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., 

Лесюк Я.В., Матіос М.В. 

 

 працівники секретаріату Комітету:  

Колесніченко-Братунь Н.Р., Бабенко, В.О., Галюк Т.М., Ревчук 

Н.В., Івасенко І.М., Грабчак К.К., Степаненко І.М.,  

 

Відсутні : народні депутати України, члени Комітету з питань культури 

і духовності – Тарута С.О., Новинський В.В. 

 

 
            Порядок денний: 

 

 1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено 

головним: 

 

2. - Проект Закону про мови в Україні (р. № 5556, н.д. Я.Лесюк, 

І.Васюник, О.Юринець, О.Білозір, О.Черненко, Ю.Мамчур, В.Карпунцов, 

Б.Дубневич, Ю.Соловей, І.Суслова, І.Констанкевич, О.Петренко, 

О.Бригинець, А.Євлахов, Ю.Береза, А.Тетерук, Р.Демчак, Т.Кремінь, 

А.Лопушанський, М.Довбенко, М.Іонова, М.Величкович, Т.Чорновол, 

П.Кишкар, Б.Розенблат, І.Спориш, А.Матвієнко, М.Бондар, О.Медуниця, 

В.Пацкан, О.Сугоняко, І.Лапін). 

-  Проект Закону про функціонування української мови як державної 



та порядок застосування інших мов в Україні (№ 5669, н.д. М.Головко, 

М.Матіос, А.Іллєнко, О.Осуховський, М.Княжицький, О.Марченко, 

Ю.Левченко). 

-  Проект Закону про державну мову (р. № 5670, н.д. І.Подоляк, 

Г.Гопко, Л.Ємець, О.Юринець, О.Сироїд, І.Гузь, В.Романюк, О.Єднак, 

Р.Семенуха, С.Висоцький, О.Медуниця, О.Черненко, А.Журжій, 

О.Бригинець, Л.Зубач, Д.Добродомов, А.Шкрум, В.Войціцька, С.Кіраль, 

С.Семенченко, О.Лаврик, Т.Пастух, О.Березюк, В.Карпунцов, О.Сотник, 

Ю.Вознюк, А.Тетерук, І.Крулько, А.Левус, П.Костенко, І.Артюшенко, 

І.Луценко, Є.Рибчинський). 

 

3. Різне. 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

Рибачук Юрій Анатолійович - Заступник Міністра культури України 

Петасюк Лариса Володимирівна – Начальник Управління правового 

забезпечення Міністерства культури України 

Владиченко Лариса Дмитрівна – відділ експертно-аналітичної роботи та 

зв’язків з релігійними організаціями Міністерства культури України 

Генералюк Віктор Вікторович - Заступник начальника управління з питань 

мовної політики та літератури - начальник відділу мовної політики 

Міністерства культури України 

Подюк Михайло Євгенович - Заступник директора департаменту у справах 

релігій та національностей  - начальник відділу інформаційно-аналітичної 

роботи з питань етнополітики 

 

Народні депутати України (реєстр. № 5556, 5669, 5670): 

Васюник Ігор Васильович 

Кишкар Павло Миколайович 

Луценко Ігор Вікторович 

Рибчинський Євген Юрійович 

Тетерук Андрій Анатолійович 

 

Громадські діячі:  

Ніцой Лариса Миколаївна — українська письменниця, громадський діяч 

Марусик Тарас 

Головатий Сергій Петрович 

Шамайда Тарас 

Крайняк Юрій 

Гандзюк Ірина  

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проект Порядку денному засідання Комітету. 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з питань 



                                 культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : схвалити Порядок денний засідання Комітету. 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» - 

  

«проти» -  

«утримались» -  

4 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є.,  

    Лесюк Я.В.) 

0 

1 (Матіос М.В.) 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ : - Проект Закону про мови в Україні (р. № 5556, н.д. 

Я.Лесюк, І.Васюник, О.Юринець, О.Білозір, 

О.Черненко, Ю.Мамчур, В.Карпунцов, Б.Дубневич, 

Ю.Соловей, І.Суслова, І.Констанкевич, О.Петренко, 

О.Бригинець, А.Євлахов, Ю.Береза, А.Тетерук, 

Р.Демчак, Т.Кремінь, А.Лопушанський, М.Довбенко, 

М.Іонова, М.Величкович, Т.Чорновол, П.Кишкар, 

Б.Розенблат, І.Спориш, А.Матвієнко, М.Бондар, 

О.Медуниця, В.Пацкан, О.Сугоняко, І.Лапін). 

-   Проект Закону про функціонування української мови як 

державної та порядок застосування інших мов в Україні 

(№ 5669, н.д. М.Головко, М.Матіос, А.Іллєнко, 

О.Осуховський, М.Княжицький, О.Марченко, 

Ю.Левченко). 

- Проект Закону про державну мову (р. № 5670, н.д. 

І.Подоляк, Г.Гопко, Л.Ємець, О.Юринець, О.Сироїд, 

І.Гузь, В.Романюк, О.Єднак, Р.Семенуха, С.Висоцький, 

О.Медуниця, О.Черненко, А.Журжій, О.Бригинець, 

Л.Зубач, Д.Добродомов, А.Шкрум, В.Войціцька, 

С.Кіраль, С.Семенченко, О.Лаврик, Т.Пастух, 

О.Березюк, В.Карпунцов, О.Сотник, Ю.Вознюк, 

А.Тетерук, І.Крулько, А.Левус, П.Костенко, 

І.Артюшенко, І.Луценко, Є.Рибчинський). 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

В 

обговоренні 

брали 

участь: 

Княжицький М.Л., Матіос М.В., Подоляк І.І., Лесюк Я.В., 

Головатий С.П., Крайняк Ю., Тетерук А.А., Шамайда Т., 

Марусик Т. 

 

УХВАЛИЛИ : За підсумками обговорення проектів законів: 

про мови в Україні, (реєстр. № 5556), внесений 



народними депутатами України Я. Лесюком, І. Васюником 

та іншими; 

про функціонування української мови як державної 

та порядок застосування інших мов в Україні (реєстр. № 

5669), внесений народними депутатами України М. 

Головком, М. Матіос та іншими; 

про державну мову (реєстр. № 5670), внесений 

народними депутатами України І. Подоляк, Г. Гопко та 

іншими 

Комітет з питань культури і духовності прийняв 

рішення підготувати і внести до Верховної Ради України 

доопрацьований членами Комітету з питань культури і 

духовності за участі інших народних депутатів України 

проект закону про забезпечення функціонування 

української мови як державної, який поєднує 

альтернативні варіанти окремих положень, що містяться 

у проектах законів: про державну мову (реєстр. № 5670), 

про мови в Україні (реєстр. № 5556), про функціонування 

української мови як державної та порядок застосування 

інших мов в Україні (реєстр. № 5669), і враховує основні 

зауваження Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України, висловлені до зазначених 

проектів законів.    

З огляду на це Комітет вирішив, що усі подані 

законопроекти можуть бути підтримані за наслідками 

першого читання за основу, та рекомендувати Верховній 

Раді України одночасно розглянути ці законопроекти, в 

тому числі й проект закону, доопрацьований народними 

депутатами України. 
Доповідачем з цього питання визначено 

Княжицького Миколу Леонідовича – Голову Комітету 

Верховної Ради України з питань культури і духовності, 

співдоповідачем – Подоляк Ірину Ігорівну – Першого 

заступника Голови Комітету з питань культури і духовності.  

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

«проти» -  

«утримались»-  

3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Подоляк І.І.)   

0 

2  (Матіос М.В., Лесюк Я.В.) 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про проведення круглого стілу на тему: «Проблемні 

питання законодавчого забезпечення контрактної 

форми роботи у сфері культури, пов’язані з 

процедурою конкурсного відбору та порядком 



призначення керівників державних і комунальних 

закладів культури» 

 

Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з питань 

                                 культури і духовності 

 

УХВАЛИЛИ : Провести, 19 червня 2017 року о 09:30 год. в  

адміністративному будинку по вулиці Грушевського 18/2, 

кімн. 12, спільно з Міністерством культури України круглий 

стіл на тему: «Проблемні питання законодавчого 

забезпечення контрактної форми роботи у сфері 

культури, пов’язані з процедурою конкурсного відбору 

та порядком призначення керівників державних і 

комунальних закладів культури» за участі народних 

депутатів України, представників Міністерства культури 

України та представників органів місцевого 

самоврядування. 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» - 

  

«проти» -  

«утримались» -  

5 (Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Матіос 

М.В.,  Лесюк Я.В.) 

0 

0 

 

 
(Стенограма додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                         КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 

 

 

 

 

Секретар Комітету     МАТІОС М.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Комітет з питань культури і духовності на своєму засіданні 7 червня 

2017 року (протокол № 57) розглянув проекти законів: 

про мови в Україні, (реєстр. № 5556), внесений народними депутатами 

України Я. Лесюком, І. Васюником та іншими; 

про функціонування української мови як державної та порядок 

застосування інших мов в Україні (реєстр. № 5669), внесений народними 

депутатами України М. Головком, М. Матіос та іншими; 

про державну мову (реєстр. № 5670), внесений народними депутатами 

України І. Подоляк, Г. Гопко та іншими. 

Зазначені законопроекти спрямовані на врегулювання порядку 

застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного 

життя та визначають загальні засади, завдання, принципи і напрями здійснення 

державної мовної політики. 

На думку авторів законопроектів, їх ухвалення сприятиме злагоді у 

суспільстві, утвердженню української мови як державної на всій території 

України, консолідації та розвиткові української нації. 

У процесі обговорення народні депутати України – члени Комітету 

наголосили, що всі подані законопроекти є значним поступом на шляху до 

законодавчого врегулювання мовної політики в Україні і сприятимуть 

розширенню сфери функціонування української мови у суспільному житті, 

посиленню її статусу та значення, гарантують захист прав національних 

меншин України у мовній сфері. Також схвалення одного із законопроектів 

скасовує дію Закону України «Про засади державної мовної політики», за яким 

нині Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження і 

продовжує розгляд справи за конституційним поданням 57 народних депутатів 

України щодо відповідності цього закону Конституції України 

(конституційності). 

У поданих  законопроектах визначена одна сфера законодавчого 

регулювання – сфера мовної політики, вони містять альтернативні варіанти 

окремих положень та пропонують підходи до унормування питань, пов’язаних 

із застосуванням державної мови та мов національних меншин України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своїх висновках до проектів законів (листи від 06.06.2017р. за №16/3-

452/5556(131962), від 06.06.2017р. за № 16/3-454/5669(132228), від 07.06.2017р. 

за № 16/3-460/5670(132879) зазначає, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроекти доцільно повернути суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

Комітет з питань бюджету у своїх висновках (листи від 13.02.2017р. за 

№ 04-13/8-317(34000), від 17.03.2017р. за № 04-13/8-574(64538), від 

07.04.2017р. за № 04-13/8-774(83725) вважає, що законопроекти матимуть 

вплив на показники державного бюджету.  



Комітет з питань європейської інтеграції (висновок до реєстр. № 5670) 

вважає, що проект закону не суперечить зобов’язанням України в рамках Ради 

Європи. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції (висновок до реєстр. № 

5556) вважає, що цей проект акта відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

За підсумками обговорення та з урахуванням викладеного Комітет з 

питань культури і духовності прийняв рішення підготувати і внести до 

Верховної Ради України доопрацьований членами Комітету з питань 

культури і духовності за участі інших народних депутатів України проект 

закону про забезпечення функціонування української мови як державної, 

який поєднує альтернативні варіанти окремих положень, що містяться у 

проектах законів: про державну мову (реєстр. № 5670), про мови в Україні 

(реєстр. № 5556), про функціонування української мови як державної та 

порядок застосування інших мов в Україні (реєстр. № 5669), і враховує основні 

зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України, висловлені до зазначених проектів законів.    

З огляду на це Комітет вирішив, що усі подані законопроекти 

можуть бути підтримані за наслідками першого читання за основу, та 

рекомендувати Верховній Раді України одночасно розглянути ці 

законопроекти, в тому числі й проект закону, доопрацьований народними 

депутатами України. 

Доповідачем з цього питання визначено Княжицького Миколу 

Леонідовича – Голову Комітету Верховної Ради України з питань культури і 

духовності, співдоповідачем – Подоляк Ірину Ігорівну – Першого заступника 

Голови Комітету з питань культури і духовності.  

 

 

 

 
 


