Проект
РЕГЛАМЕНТ
проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики на тему:
«Збереження археологічної спадщини та інших культурних цінностей: аналіз,
проблеми та пропозиції щодо їх врегулювання»
10 грудня 2021 року (п’ятниця)

12 година (початок)

Запрошені спікери, тема обговорення
Вступна частина
Вступне слово Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної
політики ПОТУРАЄВА Микити Руслановича
Вступне слово Міністра культури та інформаційної політики України
ТКАЧЕНКА Олександра Владиславовича
Блок 1: Боротьба зі злочинами щодо археологічної спадщини та
нелегальним обігом культурних цінностей
Основні теми обговорення:
- боротьба з нелегальним пошуком археологічних предметів, в тому
числі за допомогою металодетекторів;
- боротьба з нелегальним обігом археологічних предметів, в тому числі
їх продажем на вітчизняних та зарубіжних інтернет-аукціонах як
протиправним проявом на стику сфер охорони культурної спадщини,
економічної діяльності та державної податкової політики,
запобігання кіберзлочинності, протидії контрабанді та міжнародній
злочинності;
- необхідність системної роботи та взаємодії органів охорони
культурної спадщини, розвідувальних, правоохоронних органів, МЗС
та інших державних органів України, у співпраці з компетентними
органами зарубіжних держав, щодо вирішення питань виявлення
нелегального обігу культурних цінностей в Україні та за кордоном,
притягнення винних осіб до відповідальності, розшуку незаконно
вивезених культурних цінностей в тому числі з тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим та їх повернення в Україну;
- пропозиції щодо удосконалення законодавства та алгоритмів взаємодії
органів охорони культурної спадщини, правоохоронних органів,
інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
з метою підвищення ефективності механізмів охорони пам’яток
археології, попередження незаконних розкопок та нелегального обігу
археологічних предметів, виявлення та повернення в Україну
незаконно вивезених археологічних предметів, інших культурних
цінностей.
Виступ Заступника Міністра культури та інформаційної політики України
ЧУЄВОЇ Катерини Євгенівни
Доповідь «Збереження археологічної спадщини та інших культурних
цінностей: аналіз, проблеми та пропозиції щодо їх врегулювання» експерта

час
5 хв
5 хв
до 1 год 20
хв

до 10 хв
до 10 хв

ЄС-ПРООН в Україні КАРПЕНКО Лідії Василівни, археолога ЛЕВАДИ
Максима Євгеновича
Офіс Президента України
Рада національної безпеки і оборони України
Інститут археології НАН України
Офіс Генерального прокурора України
Служба безпеки України
Міністерство внутрішніх справ України
Національна поліція України
Державна митна служба України
Державна прикордонна служба України
Бюро економічної безпеки України / Державна фіскальна служба України
Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство закордонних справ України
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Пам’яткоохоронці з регіонів
- Блок 2: Забезпечення дотримання режиму, спрямованого на
збереження археологічних пам’яток культурної спадщини
Основні теми обговорення:
- Виготовлення землевпорядної документації на об’єкти культурної
спадщини та внесення інформації про обмеження, пов’язані з режимом
охорони об’єктів культурної
спадщини, до земельного та
містобудівного кадастрів;
- Вилучення в державну власність земель, на яких розташовані пам’ятки
археології (незаконно переданих в приватну власність або тих, на яких
виявлено пам’ятки археології після передачі земельних ділянок, в
державну власність
Виступ Заступника Міністра культури та інформаційної політики України
ЧУЄВОЇ Катерини Євгенівни
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Міністерство розвитку громад та територій України
Міністерство цифрової трансформації України
Пам’яткоохоронці з регіонів
Загальне обговорення: виступи народних депутатів України та інших
запрошених учасників
(до 3 хвилин кожному учаснику)
Підведення підсумків, заключне слово Голови Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики ПОТУРАЄВА Микити
Руслановича

до 3хв
до 3 хв
до 5 хв
до 7 хв
до 5 хв
до 5 хв
до 5 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 10 хв
до 30 хв

до 5 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 3 хв
до 10 хв.
30 хв

5 хв.

Усього – 2 години 35 хвилин

