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Комітет з питань  

гуманітарної та інформаційної політики  
 

 
 

  70 
 

 

         15       вересня 

 

 

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 ЗА 

ДОПОМОГОЮ 

ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ:  

народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Абдуллін Олександр Рафкатович 

Боблях Андрій Ростиславович 

В’ятрович Володимир Михайлович 

Княжицький Микола Леонідович  

Констанкевич Ірина Мирославівна  

Кравчук Євгенія Михайлівна 

Лерос Гео Багратович 

Нальотов Дмитро Олександрович 

Потураєв Микита Русланович 

Рябуха Тетяна Василівна  

Сушко Павло Миколайович 
Федина Софія Романівна.  

  

ПРИСУТНЯ:  народна депутатка України - член Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Богуцька Єлізавета Петрівна.  

 

ВІДСУТНІ: народні депутати України - члени Комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики: 

Кабанов Олександр Євгенійович  

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2524
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Качний Олександр Сталіноленович 

Кузьмін Ренат Равелійович 
Павленко Юрій Олексійович. 

 

 

ЗАПРОШЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ 

 

Афанас’єва Світлана Петрівна – начальник відділу державної соціальної 

допомоги Департаменту видатків соціальної сфери Міністерства фінансів 

України;  

Бобровська Соломія Анатоліївна – народний депутат України; 

Карандєєв Ростислав Володимирович – Перший заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України; 

Качура Олександр Анатолійович – народний депутат України; 

Музиченко Віталій Володимирович – Заступник Міністра соціальної політики 

України; 

Оверчук Олександр Валерійович  – В.о. директора Департаменту видатків 

бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України;  

Петасюк Лариса Володимирівна  – Заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України; 

Рєпіна Елла Анатоліївна – народний депутат України; 

Рязанова Надія Григорівна – Керівник експертної групи з питань соціальної 

допомоги та підтримки сімей Директорату сім’ї та соціальної підтримки 

населення Міністерства соціальної політики України;  

Філіпішина Аксана Анатоліївна – Представник Уповноваженого з дотримання 

прав дитини та сім’ї; 

Фоменко Світлана Валеріївна – заступник Міністра культури та інформаційної 

політики України. 

 

 

Присутні працівники секретаріату Комітету: 

Бабенко В.О., Блищик Л.І., Дронова І.В., Галюк Т.М., Грабчак К.К. Івасенко І.М., 

Курінной А.Є., Курочка Н.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 Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при 

народженні дитини (реєстр. № 5585 від 28.05.2021, Кабінет Міністрів 

України). 

 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72073
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3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми" щодо стимулювання збільшення 

народжуваності (реєстр. № 5585-1 від 01.06.2021, н.д. Гетманцев Д.О. 

та інші).  

 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми" щодо належного виконання обов’язку 

держави у соціальній підтримці сімей при народженні дитини (реєстр. 

№ 5585-2 від 11.06.2021, н.д. Качура О.А.). 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при 

народженні дитини та відновлення допомоги по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку (реєстр. № 5585-3 від 14.06.2021, н.д. 

Королевська Н.Ю. та інші). 

 

6. Про проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги 

при народженні дитини (реєстр. № 3248 від 20.03.2020, н.д. Тимошенко 

Ю.В. та інші). 

 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення періоду відпустки у зв'язку 

з пологами та збільшення розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та 

пологами (реєстр. № 2032 від 03.09.2019, н.д. Тимошенко Ю.В. та інші). 

 

8. Про проект Постанови про 80-річчя трагедії Бабиного Яру (реєстр. № 

5744 від 08.07.2021, н.д. Бужанський М.А. та інші). 

 

9. Про проект Постанови про відзначення 140-річчя з дня народження 

В’ячеслава Липинського (квітень 2022 року) (реєстр. № 5804 від 

19.07.2021, н.д. Констанкевич І.М. та інші). 

 

10. Про проект Закону про внесення змін до статті 30 Бюджетного кодексу 

України (реєстр. № 5816 від 22.07.2021, н.д. Сушко П.М. та інші). 

 

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

Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збереження залишків 

коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення центрів культурних послуг на рахунках відповідних місцевих 

бюджетів (реєстр. № 5824 від 26.07.2021, н.д. Кравчук Є.М. та інші). 

 

12. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72086
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72213
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72214
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68441
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72588
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72598
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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. 

 

В обговоренні брали участь: 

Сушко П.М., Нальотов Д.О., Констанкевич І.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

затвердити порядок денний засідання Комітету, 

доповнивши розділ «Різне» пропозиціями народного 

депутата України Нальотова Д.О. щодо надання виступу 

Заслуженому діячу мистецтв України В.Жилі та 

народного депутата України Констанкевич І.М. щодо 

підготовки проекту Постанови Верховної Ради про 

відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022 році. 

  

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 10 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., 

Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Сушко 

П.М., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

В’ятрович В.М., Княжицький М.Л. – не брали участі у голосуванні. 

Богуцька Є.П. – відсутня під час голосування. 
 

 

 

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

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо 

збільшення розміру допомоги при народженні дитини 

(реєстр. № 5585 від 28.05.2021, Кабінет Міністрів 

України). 

  

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при 

народженні дитини (реєстр.№ 5585), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читанні відхилити. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72073
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Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України - голову підкомітету у справах сім’ї та дітей 

Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 

Рябуху Тетяну Василівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.          

Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо 

стимулювання збільшення народжуваності (реєстр. № 

5585-1 від 01.06.2021, н.д. Гетманцев Д.О. та інші). 

  

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
 

В обговоренні брали участь: 

Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., Потураєв М.Р., Боблях А.Р. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми" щодо стимулювання збільшення 

народжуваності (реєстр.№ 5585-1), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими 

народними депутатами України, за результатами розгляду 

в першому читанні прийняти за основу і в цілому з 

урахуванням таких поправок до його тексту: 

1) пункт 1 розділу першого  законопроєкту викласти в 

такій редакції: 

«1. У статті 12: 

частину першу замінити трьома новими частинами 

такого змісту: 

«Допомога при народженні дитини призначається в 

таких розмірах:  

- при народженні першої дитини – 50 000 гривень; 

- другої дитини – 100 000 гривень; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72086
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- третьої і кожної наступної дитини – 150 000 гривень. 

Виплата допомоги при народженні дитини здійснюється 

одноразово у сумі: при народженні першої дитини – 15 000 

гривень, при народженні другої дитини – 30 000 гривень, 

при народженні третьої та кожної наступної дитини – 45 

000 гривень. Решта суми допомоги при народженні 

дитини виплачується протягом наступних 36 місяців 

рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Допомога при  народженні  дитини  

надається  у  розмірі,  встановленому  на  дату  народження 

дитини. 

Розмір  допомоги  при  народженні  дитини  щороку  з  1  

січня  збільшується  на прогнозний індекс споживчих цін 

(грудень до грудня попереднього року), затверджений 

Кабінетом Міністрів України на відповідний рік. 

У  зв’язку  з  цим  частини  другу  -  четверту  вважати  

відповідно  частинами четвертою – шостою»; 

2) пункт 2 розділу першого  законопроєкту викласти в 

такій редакції: 

«2. Текст статті 123 викласти в такій редакції: 

«Допомога  при  усиновленні  дитини  призначається  у  

розмірі,  встановленому для  виплати  допомоги  при  

народженні  першої  дитини.  Порядок  і  умови  виплати 

допомоги при усиновленні дитини та підстави для 

припинення виплати такої допомоги визначаються 

Кабінетом Міністрів України»; 

3) розділ другий законопроєкту викласти в такій 

редакції: 

«II. Прикінцеві та перехідні положення 

1.  Цей  Закон  набирає  чинності  з  1  січня  2022  року,  

крім  абзаців  п’ятого, шостого,  сьомого  (в  частині  

виплати  допомоги  при  народженні  другої,  третьої  та 

кожної  наступної  дитини),  восьмого  пункту  1  розділу  

І  цього  Закону,  які  набирають чинності з 1 січня 2023 

року, та пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з 

дня, наступного за днем опублікування цього Закону. 

2. Установити, що у період з 1 січня 2022 року по 31 

грудня 2022 року допомога при народженні другої, третьої 

та кожної наступної дитини  призначається у розмірі, 

передбаченому при народжені першої дитини. Виплата 

допомоги проводиться одноразово  у  розмірі  15  000  

гривень,  решта  суми  допомоги  виплачується  протягом 
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наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

приведення у відповідність із цим Законом підзаконних 

нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними 

чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, 

шляхом: 

приведення своїх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом; 

забезпечення  приведення  нормативно-правових  актів  

міністерств  та  інших центральних органів виконавчої 

влади у відповідність із цим Законом». 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України - голову підкомітету у справах сім’ї та 

дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Рябуху Тетяну Василівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 9 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., В’ятрович В.М., Кравчук Є.М., 

Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., 

Федина С.Р); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.          

Богуцька Є.П., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Сушко П.М.  – відсутні під 

час голосування. 
 

 

ІV. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо 

належного виконання обов’язку держави у соціальній 

підтримці сімей при народженні дитини (реєстр. № 5585-

2 від 11.06.2021, н.д. Качура О.А.). 

  

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми" щодо належного виконання обов’язку 

держави у соціальній підтримці сімей при народженні 

дитини (реєстр.№ 5585-2), поданий народним депутатом 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72213
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72213
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України Качурою О.А., за результатами розгляду в 

першому читанні відхилити. 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України - голову підкомітету у справах сім’ї та 

дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Рябуху Тетяну Василівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.          

Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

V. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо 

збільшення розміру допомоги при народженні дитини та 

відновлення допомоги по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку (реєстр. № 5585-3 від 

14.06.2021, н.д. Королевська Н.Ю. та інші). 

  

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при 

народженні дитини та відновлення допомоги по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (реєстр.№ 

5585-3), поданий народним депутатом України 

Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами 

України, за результатами розгляду в першому читанні 

відхилити.. 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України - голову підкомітету у справах сім’ї та 

дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Рябуху Тетяну Василівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72214
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«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Кравчук Є.М., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.          

Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

VІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону 

України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо 

збільшення розміру допомоги при народженні дитини 

(реєстр. № 3248 від 20.03.2020, н.д. Тимошенко Ю.В. та 

інші). 

  

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей 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. 
 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до статті 12 Закону України 

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо 

збільшення розміру допомоги при народженні дитини 

(реєстр.№ 3248), поданий народним депутатом України 

Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами 

України, за результатами розгляду в першому читанні 

відхилити. 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України - голову підкомітету у справах сім’ї та 

дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Рябуху Тетяну Василівну. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 7 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кравчук Є.М., Констанкевич І.М., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 4 (Абдуллін О.Р., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Федина С.Р.). 

Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68441
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збільшення періоду відпустки у зв'язку з пологами та 

збільшення розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та 

пологами (реєстр. № 2032 від 03.09.2019, н.д. Тимошенко 

Ю.В. та інші). 

  

Д о п о в і д а є :  Рябуха Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах 

сім’ї та дітей 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. 
 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення 

періоду відпустки у зв'язку з пологами та збільшення 

розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 

(реєстр.№ 2032), поданий народним депутатом України 

Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами 

України, за результатам розгляду в першому читанні 

відхилити. 

Співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України - голову підкомітету у справах сім’ї та 

дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Рябуху Тетяну Василівну. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 7 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Кравчук Є.М., Констанкевич І.М., 

Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 4 (Абдуллін О.Р., В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., 

Федина С.Р.). 

Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: про проект Постанови про 80-річчя трагедії Бабиного Яру 

(реєстр. № 5744 від 08.07.2021, н.д. Бужанський М.А. 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., Абдуллін О.Р., Констанкевич І.М., Княжицький М.Л., Федина 

С.Р., Бобровська С.А., Бабенко В.О. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72457
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Під час жвавого обговорення питання про проект Постанови про 80-річчя 

трагедії Бабиного Яру (реєстр. № 5744 від 08.07.2021, н.д. Бужанський М.А. та 

інші) згадувалися проекти Постанов про додаткові заходи з ушанування пам'яті 

жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту (реєстр. № 5290 від 19.03.2021, н.д. 

В’ятрович В.М. та інші) та про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії 

Бабиного Яру та з увічнення пам’яті жертв Голокосту (реєстр. № 5412 від 

21.04.2021, н.д. Потураєв М.Р. та інші). У зв’язку з цим керівник секретаріату 

Комітету Бабенко В.О. зауважив, що останні дві постанови не включені до 

порядку денного цього засідання Комітету і тому по них не можуть бути 

прийняті рішення. 
 

УХВАЛИЛИ: включити до порядку денного засідання Комітету розгляд 

питань про проект Постанови про додаткові заходи з 

ушанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру та 

Голокосту (реєстр. № 5290 від 19.03.2021, н.д. В’ятрович 

В.М. та інші) та про проект Постанови про заходи у зв’язку 

з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення 

пам’яті жертв Голокосту (реєстр. № 5412 від 21.04.2021, 

н.д. Потураєв М.Р. та інші). 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Княжицький М.Л., Кравчук Є.М., Констанкевич І.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0. 

Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

УХВАЛИЛИ: за результатами розгляду Комітет ухвалив рішення 

рекомендувати Верховній Раді України визначитись 

шляхом голосування в сесійній залі щодо:  

- проєкту Постанови про 80-річчя трагедії Бабиного Яру 

(реєстр.№ 5744 від 08.07.2021, н.д. Бужанський М.А. та 

інші); 

- проєкту Постанови про додаткові заходи з ушанування 

пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту 

(реєстр.№ 5290 від 19.03.2021, н.д. В’ятрович В.М. та 

інші); 

- проєкту Постанови про заходи у зв’язку з 80-ми 

роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення 

пам’яті жертв Голокосту (реєстр.№5412 від 21.04.2021, 

н.д. Потураєв М.Р. та інші). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71493
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71493
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71743
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Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата 

України – Голову Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Микиту Руслановича Потураєва. 
 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.   

 Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

ІХ. СЛУХАЛИ: про проект Постанови про відзначення 140-річчя з дня 

народження В’ячеслава Липинського (квітень 2022 року) 

(реєстр. № 5804 від 19.07.2021, н.д. Констанкевич І.М. та 

інші). 

  

Д о п о в і д а є :  Констанкевич Ірина Мирославівна – перша заступниця 

голови 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: 

Княжицький М.Л., В’ятрович В.М. 

 

ПОГОДИЛИ: Перенести на одне з наступних засідань Комітету 

розгляд питання про проект Постанови про відзначення 

140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського 

(квітень 2022 року) (реєстр. № 5804 від 19.07.2021, н.д. 

Констанкевич І.М. та інші). 
 

 

Х. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до статті 30 

Бюджетного кодексу України (реєстр. № 5816 від 

22.07.2021, н.д. Сушко П.М. 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 проект 

Закону про внесення змін до статті 30 Бюджетного кодексу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72588
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України (реєстр.№ 5618 від 22.07.2021р.) за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу з 

урахуванням пропозицій Міністерства культури та 

інформаційної політики України.  
 

2. Направити висновок Комітету щодо зазначеного 

законопроєкту до Комітету з питань бюджету, 

визначеному головним з опрацювання цього 

законопроєкту. 

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.   

 Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

ХІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо 

збереження залишків коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на створення центрів 

культурних послуг на рахунках відповідних місцевих 

бюджетів (реєстр. № 5824 від 26.07.2021, н.д. Кравчук 

Є.М. та інші). 

  

Д о п о в і д а є :  Кравчук Євгенія Михайлівна – голова підкомітету з питань 

інформаційної політики, заступник голови Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики. 
 

УХВАЛИЛИ: 1. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону 

про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» щодо збереження залишків 

коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення центрів культурних послуг на 

рахунках відповідних місцевих бюджетів, реєст. № 5824 

від 26.07.2021 року, поданий народним депутатом України 

Кравчук Є.М. та іншими народними депутатами, 

прийняти за основу та в цілому. 

 

2. Направити цей висновок до Комітету з питань бюджету 

як головному з опрацювання зазначеного законопроекту. 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72598
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Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., 

Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов 

Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В., Федина С.Р.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 0.   

 Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: Різне. 

 

12.1. 

 

Про сьогоденні проблеми театрів України. 
 

Д о п о в і д а є :  Нальотов Дмитро Олександрович – голова підкомітету з 

питань туризму та курортів. 
 

ПОГОДИЛИ: Запросити на одне з наступних засідань Комітету 

Заслуженого діяча мистецтв України, директора-

художнього керівника Київського академічного театру на 

Липках, театрального продюсера В'ячеслава Жила для 

обговорення актуальних сьогоденних проблем театрів та 

шляхи їх вирішення.  

 

 

12.2. 

 

Про пропозиції до проекту Постанови про відзначення 

пам'ятних дат та ювілеїв у 2022 році. 
 

Д о п о в і д а є :  Констанкевич Ірина Мирославівна – перша заступниця 

голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
 

ПОГОДИЛИ: надіслати комітетам та депутатським фракціям (групам) 

Верховної Ради України листи з проханням до 5 листопада 

п.р. подати пропозиції до проекту Постанови про 

відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022 році. 
 

 

12.3. 

 

Про збільшення інституційної спроможності Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення. 
 

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

гуманітарної та інформаційної політики. 
 

УХВАЛИЛИ: направити за підписом голови Комітету лист на Голову 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
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Арістова Ю.Ю. щодо збільшення інституційної 

спроможності Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення.  

 

Рішення прийнято шляхом голосування: 

 

«За» – 8 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., Констанкевич І.М., 

Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Рябуха Т.В.); 

«Проти» – 0; 

«Утримались» – 3 (В’ятрович В.М., Княжицький М.Л., Федина С.Р.).   

 Лерос Г.Б., Сушко П.М.  – відсутні під час голосування. 
 

 

(Стенограма засідання Комітету додається.) 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Микита ПОТУРАЄВ 

 

 

 

Секретар Комітету     Олександр АБДУЛЛІН 


