
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

28 квітня 2021 року 
 

Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції 
 

(вул. Садова, 3а, кімн. 1016,  о 15:00 ) 

 

 

І. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

 

1. Про розгляд у другому читанні проєкту Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення (реєстр. № 4107) із врахуванням 

зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

 

2. Про розгляд у другому читанні проєкту Закону про внесення змін до Закону 

України «Про туризм» щодо розширення кола суб’єктів надання готельних 

послуг (реєстр. № 2673) із врахуванням зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України. 

 

3. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо 

протидії дискримінації за ознакою статі (реєстр. № 3427, друге читання). 

 

4. Про проєкт Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо 

збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших 

членів сім’ї та родичів (реєстр. № 3881, друге читання). 

 

5. Про проєкт Закону про внесення змін до статті 57 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» (реєстр. № 4638 

від 25.01.2021, н.д. Бужанський М.А. та інші). 

 

6. Про проєкт Закону про внесення змін до статті 57 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» (реєстр. № 

4638-1 від 04.02.2021, н.д. Княжицький М.Л.). 

 

7. Про проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» щодо набрання чинності 

статті 57 цього Закону (реєстр. № 4638-2 від 09.02.2021, н.д. Потураєв М.Р. та 

інші). 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69965
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67777
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68746
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71069
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ІІІ. Інші питання: 

 

8. Про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «Про  

забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окуповані та 

прикордонні території України». 

 

9. Про звернення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення до Комітету стосовно надання роз’яснень щодо застосування 

окремих положень Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

 

10. Про створення робочої групи з доопрацювання проєкту Закону про внесення 

змін до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» 

щодо підвищення ефективності роботи Національної суспільної 

телерадіокомпанії України (реєстр. № 2576 від 12.12.2019, н.д. Кравчук Є.М. 

та інші). 

 

11. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67614

