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Комітет з питань культури і духовності  
 

  

№56 
 

       25   травня 2017 року 

 

 
24 травня 2017 року 

Виїзне засідання у історико-культурному комплексі «Замок Радомисль», 

Житомирська обл., м. Радомишль вул. Плетенецька, 15 

 

 

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., 

Богомолець О.В. – Голова Комітету з питань охорони здоров’я  

 

 працівники секретаріату Комітету:  

Колесніченко-Братунь Н.Р., Галюк Т.М., Грабчак К.К., Ревчук 

Н.В., Степаненко І.М. 

 

Відсутні : народні депутати України, члени Комітету з питань культури 

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

Лесюк Я.В. 

 

Запрошені особи :  

 

1. Верговська Марія Сергіївна – науковий співробітник Національного музею 

народної архітектури та побуту України  

2. Гудімов Павло – засновник арт-центру «Я Галерея» 

3. Ковальчук Іван Петрович – генеральний директор Національного музею 

історії України у Другій Світовій Війні 

4. Ковальчук Світлана Василівна – заступник голови Радомишльської 

районної державної адміністрації в Житомирській області 

5. Лопатій Марта Володимирівна – заст. генерального директора з науково-

просвітницької роботи Національного музею Тараса Шевченка 

6. Мазуркевич Сергій Юзефович – начальник відділу культури 

Радомишльської районної державної адміністрації в Житомирській області 

7. Чорногур Володимир Васильович – начальник відділу з питань музейної 

справи Міністерства культури України 
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8. Лобанова Оксана Михайлівна – Управління правового забезпечення 

Міністерства культури України 

9. Охотенко Світлана Володимирівна – заступник міського голови м. 

Радомишль Житомирської області. 

10. Піоро Владислав Ігорович – голова правління ГО «Український центр 

розвитку музейної справи» 

11. Сосновська Тетяна Вікторівна – генеральний директор Національного 

музею історії України 

12. Старак-Повякель Оксана –  експерт з музейної справи  

13. Чуєва Катерина – Президія ІКОМ України, заступник генерального 

директора, куратор колекції мистецтва Давнього Єгипту, Греції та Риму 

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

14. Федів Юлія – керівник Національного Бюро "Креативна Європа" 

15. Ярмоліцька Любов Олександрівна – директор Радомишльського народного 

історико-краєзнавчого музею  

16. Дзядевич Світлана Михайлівна – в.о. начальника управління культури 

Житомирської облдержадміністрації 

17. Насонов Роман Анатолійович – директор Житомирського обласного 

краєзнавчого музею Житомирської обласної ради 

18. Дячук Ірина Дмитрівна – директор Музею космонавтики імені 

С.П.Корольова Житомирської обласної ради  
  

           Порядок денний: 

 

 1. Законодавче врегулювання реформ у сфері музейної справи (під час 

виїзного засідання у історико-культурному комплексі «Замок 

Радомисль»). 

 

2. Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ : Законодавче врегулювання реформ у сфері музейної справи 

(під час виїзного засідання у історико-культурному 

комплексі «Замок Радомисль»). 

 

Доповідають : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

Богомолець Ольга Вадимівна – народний депутат України 

 

В обговоренні 

брали участь: 

Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Лобанова 

О.М., Чорногур В.В., Ковальчук І.П., Федів Ю., Чуєва К., 

Сосновська Т.В., Піоро В.І., Гудімов П. 

 

ВИРІШИЛИ : Перенести прийняття рішення за підсумками виїзного 

засідання до історико-культурного комплексу «Замок 
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Радомисль» щодо законодавчого врегулювання реформ у 

сфері музейної справи на 25 травня 2017 року.  

 

 

25 травня 2017 року 

продовження засідання Комітету від 24 травня 2017року,  

м.Київ, кулуари Верховної Ради України 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» - 

  

«проти» -  

«утримались»-  

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

    Лесюк Я.В.) 

0 

0  

прийшов на засідання Комітету – Лесюк Я.В. 

 

УХВАЛИЛИ : За наслідками обговорення Комітет з питань культури і 

духовності ухвалив: 

І Взяти до уваги висловлені учасниками виїзного 

засідання пропозиції та зауваження.  

ІІ Звернутися до Комітету з питань податкової політики 

та митної політики пришвидшити розгляд проекту Закону 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

сприяння розвитку громадської та благодійної діяльності в 

Україні  (реєстр.№ 3789). 

ІІІ Рекомендувати:  

1. Комітету з питань культури і духовності  спільно з 

Міністерством культури України створити робочу групу з 

підготовки проекту Закону про внесення змін до Закону 

України «Про музеї та музейну справу». 

 

2. Комітету з питань культури і духовності спільно з 

Комітетом з питань охорони здоров’я підготувати пропозиції 

змін до законів України «Про культуру», «Про музеї та 

музейну справу» щодо доступу осіб з особливими потребами 

до культурних послуг. 

 

3. Кабінету Міністрів України: 

· вжити в установленому порядку заходів для 

забезпечення фінансування реалізації процедур, необхідних 

для створення та функціонування Українського культурного 

фонду; 
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· вжити в установленому порядку заходів для 

забезпечення фінансування створення та функціонування 

електронного інформаційного ресурсу культурних цінностей 

та нерухомих пам’яток України; 

· доручити Міністерству культури України спільно з 

Міністерством освіти України розробити програми 

краєзнавчих та музейних маршрутів для середніх навчальний 

закладів; 

· здійснювати контроль за дотриманням державними 

органами влади та органами місцевого самоврядування 

виконання міжнародних зобов’язань, зазначених у  

ратифікованій Україною Конвенції про права інвалідів, 

зокрема в частині забезпечення доступу осіб з інвалідністю 

до закладів культури; 

· забезпечити належне  фінансування й виконання 

завдань Програми  «Безбар`єрна Україна» та «Національного 

плану дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на 

період до 2020 року. 

 

4. Міністерству культури України: 

· опрацювати питання створення електронного 

інформаційного ресурсу культурних цінностей та нерухомих 

пам’яток України, з подальшою інтеграцією такої інформації 

у національні та міжнародні інформаційні ресурси, та 

встановлення диференційованого доступу до неї для 

цільових аудиторій (експертів, фахівців, органів влади, 

громадян тощо); 

· вжити заходів щодо координації та налагодження 

міжмузейної співпраці, спрямованої на обмін досвідом, 

поширення найкращих практик та розробки наукової 

методології роботи музейних установ; 

· продовжити роботу з інформування музейної 

спільноти щодо впровадження механізмів залучення 

альтернативних джерел фінансування для реалізації 

музейних проектів. 

 (Рішення додається) 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ : Про заповнення вакантної посади консультанта секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань культури і 

духовності. 
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Доповідає : Княжицький Микола Леонідович -  Голова Комітету з 

питань культури і духовності 

 

 Рішення прийнято шляхом голосуванням: 

 

«за» -  

«проти» -  

«утримались»-  

3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є.,  Лесюк Я.В.) 

0 

1 (Подоляк І.І.)  

 

ВИРІШИЛИ : Рекомендувати на зайняття вакантної  посади консультанта 

секретаріату Комітету з питань культури і духовності 

кандидатуру Курочки Ніни Михайлівни, порядком 

переведення з посади головного спеціаліста відділу 

контролю за дотриманням законодавства про державну 

службу Департаменту контролю та взаємодії з органами 

влади Національного агентства України з питань державної 

служби, як таку, що відповідає вимогам посадової інструкції 

даної посади та має великий стаж робота на державній 

службі (понад 16 років). 

 

 

Голова Комітету                         М.Л. КНЯЖИЦЬКИЙ 

 

 

 

Секретар Комітету     М.В. МАТІОС 


