
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань гуманітарної та інформаційної політики 

 

13 квітня 2022 року 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. …напишете мені. 

 

СУШКО П.М. Немає законодавчого вирішення. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, Пашо, я зрозумів. Мені просто щоб простіше 

було просто її перекинути, і все. 

 

СКРИПКА Т.В. Перепрошую, Микито Руслановичу, а Юля не 

доєднається сьогодні до нашого засідання? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Я її запросив. Вона написала, що у неї дуже поганий 

зв'язок. 

 

СКРИПКА Т.В. За вашим дорученням ми вже з усіма переговорили 

безпосередньо сьогодні зранку. Скажімо так, це гарна нагода сьогодні 

прийняти рішення те на комітеті, яке ми, в принципі, озвучували на 

попередньому засіданні комітету, щоб врахувати ті пропозиції Павла 

Миколайовича, Дар'ї Герасимчук, і знову ж таки пропозиції Юлії Клименко. 

В принципі, всі погодилися з тими пропозиціями, які були узгоджені. 

Єдине, нам потрібно зараз прийняти це рішення, тому що там адміністрація 

змінюється на керівника, ми сюди добавляємо, що органи опіки і піклування 

плюс Міністерство соціальної політики пропонує, щоб це було "чи військова 

адміністрація". Знову ж таки, вирішували це питання за відсутності або 

керівника або уповноваженого керівником цієї людини.  
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Тому єдине, що (Руслане Сергійовичу, ви ж тут?), я з приводу того, що 

у тому числі в останніх словах, дивіться, чому так ми прописали? Тому що є 

діти, які переміщені за кордон, а є діти, наприклад, які переміщенні в межах 

України, там, із Сумської, наприклад, до Вінницької області. Тому чому так в 

останньому абзаці написали, що до повернення у тому числі на територію 

України, можливо, це прокоментувати. А так, в принципі, з усіма погоджено. 

Тому якщо є у когось якісь пропозиції щодо ще чогось, що потрібно 

врахувати, то залюбки вислухаємо. 

Дякую. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, є якісь коментарі до того, що зараз Тетяна 

Василівна сказала? Немає. 

Друзі, у нас є кворум. Тоді, з вашого дозволу, розпочинаємо 

позачергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики  13 квітня 2022 року.  

У нас на порядку денному тільки одне питання – це прийняти в 

редакції комітету законопроект 7200. 

Колеги, хто за те, щоб підтримати законопроект 7200 в редакції, 

запропонованій комітетом. Хто за?  

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос – за. 

 

СУШКО П.М. Сушко – за.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – за. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за. 
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КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за. 

 

БОГУЦЬКА Є.П. Богуцька – за. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Колеги, хто проти? Хто утримався? Рішення 

прийнято одноголосно. 

Колеги, я вам дуже дякую за те, що оперативно зібралися.  

Вчора була невеличка дискусія в чаті комітету, дякую учасникам 

дискусії: Володимиру В'ятровичу, Софії Федині, Олександру Санченку. Я 

сподіваюся, що той Закон  про радіостанції, ви швидко, колеги, дійдете до 

згоди і будемо мати спільний текст, щоб ми його без проблем провели через 

Погоджувальну раду і провели через зал. Це перше. 

І в принципі до скорої зустрічі. Дякую всім, колеги, всім гарного дня. І 

до зустрічі.  

 

 


