Комітет з питань
гуманітарної та інформаційної політики

88
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травня

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 – Потураєв Микита Русланович.

народні депутати України - члени Комітету з питань
ПРИСУТНІ ЗА
ДОПОМОГОЮ гуманітарної та інформаційної політики:
ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ: Абдуллін Олександр Рафкатович
Боблях Андрій Ростиславович
Богуцька Єлізавета Петрівна
В’ятрович Володимир Михайлович
Кабанов Олександр Євгенійович
Княжицький Микола Леонідович
Констанкевич Ірина Мирославівна
Кравчук Євгенія Михайлівна
Лерос Гео Багратович
Нальотов Дмитро Олександрович
Потураєв Микита Русланович
Санченко Олександр Володимирович
Скрипка Тетяна Василівна
Сушко Павло Миколайович
Федина Софія Романівна.
ВІДСУТНІ:

народні депутати України - члени Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики:
Качний Олександр Сталіноленович
Кузьмін Ренат Равелійович
Павленко Юрій Олексійович.
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З А П Р О Ш Е Н І : Аляб’єва Ірина Миколаївна – директор з правових питань
ТОВ «Зеонбуд»;
Богдан Олена Володимирівна - Голова Державної служби
України з етнополітики та свободи совісті;
Бурмагін Олександр – член Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення;
Герасимчук Дар’я Михайлівна - Радник - уповноважений
Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації;
Гончарук Інна - начальник відділу сімейних форм
виховання департаменту захисту прав дітей та усиновлення
Міністерства соціальної політики України;
Єрмолович Катерина Вікторівна – Директор ТОВ
«Голдберрі»;
Звєрєв Володимир Павлович – Керівник Управління
інформаційного забезпечення Апарату РНБО;
Карандєєв Ростислав Володимирович – Перший заступник
міністра культури та інформаційної політики України;
Клименко Юлія Леонідівна – народний депутат України;
Котелянець Олена Олегівна – державний експерт Апарату
РНБО;
Літвіщенко Ганна – начальник юридичного управління
Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення;
Мжельський Володимир Анатолійович – Генеральний
директор ТОВ «5 канал ТВ»;
Остапенко Анатолій Дмитрович - народний депутат
України;
Прокопенко Володимир Петрович – технічний директор
ТОВ «Зеонбуд»;
Сташевський Володимир Михайлович – Директор ТОВ
«Телеканал «Прямий».
Третьякова Галина Миколаївна – Голова Комітету з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів;
Трофименко Володимир Михайлович – Заступник голови
Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України;
Філіпішина
Аксана
Анатоліївна
Представник
Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім'ї
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Шевченко Тарас Сергійович - Заступник міністра культури
та інформаційної політики України.
Присутні працівники секретаріату Комітету:
Бабенко В.О., Блищик Л.І., Войскова С.Ю., Галюк Т.М., Грабчак К.К.,
Івасенко І.М., Мельничук Н.П., Ревчук Н.В., Степаненко І.М.
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П о р я д о к

д е н н и й :

1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету.
2. Проект Закону про внесення змін до статті 30-1 Закону України «Про
охорону дитинства» щодо представництва деяких дітей під час ведення
в Україні воєнного стану (реєстр. № 7200 від 19.03.2022, друге
читання).
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
особливостей здійснення окремих повноважень Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану
(реєстр. № 7345 від 03.05.2022, н.д. Кравчук Є.М. та інші).
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і
радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції
походження держави-агресора (реєстр. № 7273 від 11.04.2022, н.д.
Федина С.Р. та інші).
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного
використання музичного продукту держави-агресора (реєстр. № 7273-1
від 20.04.2022, н.д. Санченко О.В. та інші).
6. Проект Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви
(реєстр. № 7332 від 29.04.2022, н.д. Клименко Ю.Л. та інші).
7. Про створення робочої групи з підготовки до другого читання проекту
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням
Державної служби України у справах дітей (реєстр. № 7087 від
22.02.2022, н.д. Сушко П.М. та інші).
8. Про проведення слухань у Комітеті на тему: «Роль релігійних спільнот
України у забезпеченні національної стійкості та єдності під час війни
Російської Федерації проти України».
9. Про проведення комітетських слухань спільно з комітетами Верховної
Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, з
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питань інтеграції України до Європейського Союзу, з питань прав
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, з
питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 15
червня 2022 року на тему: «Захист прав і свобод громадян України, які
перебувають на території держав - членів ЄС та інших держав як
тимчасово переміщені особи внаслідок збройної агресії Російської
Федерації».
10.Про забезпечення мовлення українських телеканалів у воєнний час та
залучення мовників у національний інформаційний телерадіомарафон.
11.Різне.
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.
УХВАЛИЛИ:

схвалити Порядок денний засідання Комітету.

Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук
Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко
О.В., Скрипка Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
ІІ. СЛУХАЛИ:

про проект Закону про внесення змін до статті 30-1
Закону України «Про охорону дитинства» щодо
представництва деяких дітей під час ведення в Україні
воєнного стану (реєстр. № 7200 від 19.03.2022, друге
читання).

Д о п о в і д а є : Скрипка Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах
сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
В обговоренні брали участь:
Сушко П.М., Філіпішина А.А., Герасимчук Д.М., Гончарук І., Потураєв М.Р.,
Кравчук Є.М., Клименко Ю.Л.
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УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити порядок розгляду порівняльної таблиці до
проекту Закону про внесення змін до статті 30-1 Закону
України
«Про
охорону
дитинства»
щодо
представництва деяких дітей під час ведення в Україні
воєнного стану (реєстр. № 7200 від 19.03.2022, друге
читання).
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.

2. Врахувати правки:
- № 2, 3, 8, 13, внесені народними депутатами
України Скрипкою Т.В., Сушком П.М.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.

3. Врахувати редакційно правку № 10, внесену
народними депутатами України Потураєвим М.Р.,
Сушком П.М., Скрипкою Т.В.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
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Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.

4. Врахувати частково правки:
- № 6, внесену народним депутатом України
Пузійчуком А.В.;
- № 7, внесену народним депутатом України
Ляшенко А.О.;
- № 12, внесену народним депутатом України
Цимбалюком М.М.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.

5. Відхилити правки:
- № 1, 15, внесені народним депутатом України
Пузійчуком А.В.;
- № 4, 9, 14, внесені народним депутатом України
Цимбалюком М.М.;
- № 5, внесену народними депутатами України
Борзовою І.Н., Саладухою О.В., Моканом В.І..;
- № 11, внесену народним депутатом України
Ляшенко А.О.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.

6. Схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону
про внесення змін до статті 30-1 Закону України
«Про охорону дитинства» щодо представництва
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деяких дітей під час ведення в Україні воєнного
стану (реєстр. № 7200 від 19.03.2022) та керуючись
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України»,
пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту
Верховної Ради України, рекомендувати Верховній
Раді України, прийняти законопроект в другому
читанні та в цілому.
Доповідачем від Комітету при розгляді 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
Скрипку Тетяну Василівну.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.
ІІІ. СЛУХАЛИ:

про проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей здійснення окремих
повноважень Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану
(реєстр. № 7345 від 03.05.2022, н.д. Кравчук Є.М. та
інші).

Д о п о в і д а є : Кравчук Євгенія Михайлівна – Заступник голови Комітету,
голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
В обговоренні брали участь:
Княжицький М.Л., Потураєв М.Р., Бурмагін О., Шевченко Т.С.
УХВАЛИЛИ:

рекомендувати Верховній Раді України включити проект
Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо особливостей здійснення окремих повноважень
Національною радою України з питань телебачення і
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радіомовлення в умовах воєнного стану (реєстр. №7345
від 03.05.2022р.) до порядку денного сесії Верховної Ради
України та за результатами розгляду в першому читанні
прийняти зазначений законопроект за основу з
урахуванням пропозицій Комітету відповідно до
частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради
України, зі скороченням наполовину строку подання
пропозицій і поправок, суб’єктами права законодавчої
ініціативи.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити народного
депутата України, Голову Комітету з питань гуманітарної
та інформаційної політики Потураєва Микиту
Руслановича.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.
ІV. СЛУХАЛИ:

про проекти Законів:
- про внесення змін до деяких законів України щодо
частки пісень державною мовою в музичних
радіопрограмах і радіопередачах та заборони
відтворення музичної продукції походження
держави-агресора (реєстр. № 7273 від 11.04.2022,
н.д. Федина С.Р. та інші);
- про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки національного музичного продукту та
обмеження публічного використання музичного
продукту держави-агресора (реєстр. № 7273-1 від
20.04.2022, н.д. Санченко О.В. та інші).

Д о п о в і д а є : Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
УХВАЛИЛИ:

підтримати пропозицію щодо необхідності розробки
законопроекту на основі проектів Законів про внесення
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змін до деяких законів України щодо частки пісень
державною мовою в музичних радіопрограмах і
радіопередачах та заборони відтворення музичної
продукції походження держави-агресора (реєстр. № 7273
від 11.04.2022, н.д. Федина С.Р. та інші) та про внесення
змін до деяких законів України щодо підтримки
національного музичного продукту та обмеження
публічного використання музичного продукту державиагресора (реєстр. № 7273-1 від 20.04.2022, н.д. Санченко
О.В. та інші).
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 15 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Кабанов О.Є., Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук
Є.М., Лерос Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко
О.В., Скрипка Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
V. СЛУХАЛИ:

про проект Постанови про схвалення пропозицій щодо
застосування персональних спеціальних економічних та
інших
обмежувальних
заходів
(санкцій)
проти
представників Російської православної церкви (реєстр. №
7332 від 29.04.2022, н.д. Клименко Ю.Л. 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:
Кравчук Є.М., Богуцька Є.П., Клименко Ю.Л., Бабенко В.О.
УХВАЛИЛИ:

1.
Рекомендувати Верховній Раді України проєкт
Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування
персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій) проти представників
Російської православної церкви (реєстр.№ 7332 від
29.04.2022р.), поданий народними депутатами України
Клименко Ю.Л., Констанкевич І.М., В'ятровичем В.М.,
Княжицьким М.Л. та інш., прийняти за основу та в
цілому з урахуванням пропозицій, висловлених у
висновку Комітету.
2.
Направити висновок Комітету щодо зазначеного
законопроєкту до Комітету з питань національної
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безпеки, оборони та розвідки, визначеного головним з
опрацювання цього проєкту Постанови.
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 14 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Княжицький М.Л., Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Лерос
Г.Б., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко О.В., Скрипка
Т.В., Сушко П.М., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Кабанов О.Є. – не брав участі у голосуванні
через технічні причини.
VI. СЛУХАЛИ:

про створення робочої групи з підготовки до другого
читання проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування функцій
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з
утворенням Державної служби України у справах дітей
(реєстр. № 7087 від 22.02.2022, н.д. Сушко П.М. та інші).

Д о п о в і д а є : Скрипка Тетяна Василівна – голова підкомітету у справах
сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
В обговоренні брав участь: Сушко П.М.
УХВАЛИЛИ:

1. Створити робочу групу з підготовки до другого
читання проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування
функцій органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з
утворенням Державної служби України у справах дітей
(реєстр. № 7087).
2. Затвердити склад робочої групи:
Підкомітет у справах сім’ї та дітей:
- СКРИПКА Тетяна Василівна - Голова
підкомітету;
- СУШКО Павло Миколайович – Заступник
голови Комітету Верховної Ради України з питань
гуманітарної та інформаційної політики, голова
підкомітету у сфері кінематографу та реклами;
- КОНСТАНКЕВИЧ Ірина Мирославівна –
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Перший заступник голови Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики, голова
підкомітету з питань національної та культурної пам’яті;
- КРАВЧУК Євгенія Михайлівна – Заступник
голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної
політики, голова підкомітету з питань інформаційної
політики;
- БОБЛЯХ Андрій Ростиславович – член Комітету
з питань гуманітарної та інформаційної політики, член
підкомітету;
- БОГУЦЬКА Єлізавета Петрівна – член Комітету
з питань гуманітарної та інформаційної політики, член
підкомітету;
- КАЧНИЙ Олександр Сталіноленович – голова
підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в
умовах децентралізації, член підкомітету;
- ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович – член Комітету
з питань гуманітарної та інформаційної політики, член
підкомітету;
Комітет з питань молоді і спорту:
БОРЗОВА Ірина Наумівна – Голова підкомітету з
питань державної молодіжної політики;
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини:
ФІЛІПІШИНА Аксана Анатоліївна – Представник
Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї;
ЧОРНА Олена Володимирівна – Начальник
Управління з дотримання прав дитини та сім’ї;
Секретаріат Комітету з питань молоді і спорту:
МОЛОКАНОВ Юрій Анатолійович – Заступник
керівника секретаріату Комітету з питань молоді і спорту;
Офіс Президента України:
ГЕРАСИМЧУК Дар’я Михайлівна – Радник уповноважений Президента України з прав дитини та
дитячої реабілітації;
СЕРГІЄНКО Марина Григорівна – головний
консультант Директорату з питань соціальної політики та
охорони здоров’я;
Міністерство соціальної політики України:
КОЛБАСА Руслан Сергійович – Генеральний
директор Директорату розвитку соціальних послуг та
захисту прав дітей;
Міністерство розвитку громад та територій
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України:
ЄВТУШЕНКО Лідія Григорівна – державний
експерт експертної групи територіальної організації
влади;
Всеукраїнська асоціація органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України»:
МИКОЛЮК Назар Миронович – експерт.
3. Поінформувати про створення робочої групи
Громадську раду при Комітеті з питань гуманітарної та
інформаційної політики.
4. Доручити Голові підкомітету у справах сім’ї та
дітей Скрипці Тетяні Василівні координацію роботи
робочої групи.
5. Організацію проведення засідань робочої групи
покласти на керівника секретаріату Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики Бабенка Віталія
Олексійовича та заступника керівника секретаріату
Комітету з питань гуманітарної та інформаційної
політики Мельничук Наталію Петрівну.
6. Про результати роботи робочої групи
поінформувати на засіданні Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
(Рішення Комітету додається.)
Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 12 (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., Санченко О.В., Скрипка Т.В.,
Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Лерос Г.Б., Кабанов О.Є., Сушко П.М. – не брали участі у голосуванні
через технічні причини.
VIІ. СЛУХАЛИ:

про проведення слухань у Комітеті на тему: «Роль
релігійних спільнот України у забезпеченні національної
стійкості та єдності під час війни Російської Федерації
проти України».

Д о п о в і д а є : Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики.
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В обговоренні брали участь:
В’ятрович В.М., Федина С.Р., Констанкевич І.М., Богуцька Є.П., Княжицький
М.Л., Клименко Ю.Л., Богдан О.В.
УХВАЛИЛИ:

1. Провести 30 травня 2022 року слухання у Комітеті з
питань гуманітарної та інформаційної політики на
тему: «Про загрози національній безпеці України,

пов’язані з діяльністю релігійних організацій, що
мають керівні центри на території державиагресора» ( в режимі онлайн).
2. Внести зміни до Розділу V Плану роботи Комітету з
питань гуманітарної та інформаційної політики на
сьому сесію Верховної Ради України ІХ скликання.

Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 12 (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., Санченко О.В., Скрипка Т.В.,
Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Лерос Г.Б., Кабанов О.Є., Сушко П.М. – не брали участі у голосуванні
через технічні причини.
VIIІ. СЛУХАЛИ:

про проведення комітетських слухань спільно з
комітетами Верховної Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів, з питань інтеграції
України до Європейського Союзу, з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин, з
питань зовнішньої політики та міжпарламентського
співробітництва 15 червня 2022 року на тему: «Захист
прав і свобод громадян України, які перебувають на
території держав - членів ЄС та інших держав як
тимчасово переміщені особи внаслідок збройної агресії
Російської Федерації».

Д о п о в і д а є : Потураєв Микита Русланович – Голова Комітету з питань
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гуманітарної та інформаційної політики.
УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати ініціативу Комітету з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів про спільне
проведення 15 червня 2022 року спільних
комітетських слухань на тему: «Захист прав і
свобод громадян України, які перебувають на
території держав - членів ЄС та інших держав як
тимчасово переміщені особи внаслідок збройної
агресії Російської Федерації».
2. Внести зміни до Розділу V Плану роботи Комітету з
питань гуманітарної та інформаційної політики на
сьому сесію Верховної Ради України ІХ скликання.

Рішення прийнято шляхом голосування:
«За» – 12 (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., Санченко О.В., Скрипка Т.В.,
Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Лерос Г.Б., Кабанов О.Є., Сушко П.М. – не брали участь у голосуванні
через технічні причини.
IХ. СЛУХАЛИ:

про забезпечення мовлення українських телеканалів у
воєнний час та залучення мовників у національний
інформаційний телерадіомарафон.

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., Федина С.Р., Княжицький М.Л., Трофименко В.М., Мжельський
В.А., Єрмолович К.В., Аляб’єва І.М., Прокопенко В.П., Сташевський В.М.,
Звєрєв В.П., Літвіщенко Г., Шевченко Т.С.
УХВАЛИЛИ:

1. Звернутися до Держспецзв’язку з проханням
надати:
- обґрунтоване роз’яснення щодо підстав (із
зазначенням пунктів чи конкретних положень
рішення РНБО України від 18 березня 2022 року),
якими керувався Концерн РРТ, здійснюючи
04.04.2022 року перемикання програм телевізійних
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каналів "Еспресо", "Прямий", "5 канал" на канал
«Рада», внаслідок чого трансляція трьох каналів у
багатоканальній цифровій телемережі Т2 була
припинена;
- інформацію,
чи
отримувала
Держслужба
спеціального зв’язку та захисту інформації України
або Концерн РРТ попередньо перелік каналів для
перемикання? Якщо отримувала, надати копії
відповідних документів, а якщо ні, пояснити, чому
для перемикання були обрані саме телевізійні
канали "Еспресо", "Прямий", "5 канал»;
- пояснення щодо обраного Концерном РРТ способу
виконання рішення РНБО України від 18 березня
2022 року. Чи узгоджував Концерн РРТ або
Держслужба спеціального зв’язку та захисту
інформації України з керівництвом телеканалу
"РАДА" питання щодо оплати послуг за
розповсюдження їх програм на цих додаткових
каналах мультиплексу.
2. Звернутися до Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення та Міністерства
культури та інформаційної політики України з
проханням:
- надати вичерпну інформацію щодо заходів, які
здійснює Національна рада для забезпечення
виконання зазначеного рішення РНБО України від
18 березня 2022 року;
- рекомендувати Національній раді провести на
майданчику регулятора круглий стіл (нараду) за
участі Міністерства культури та інформаційної
політики, членів Комітету Верховної Ради України
з питань гуманітарної та інформаційної політики,
представників
усіх
загальнонаціональних
телеканалів тощо, на якому проаналізувати перший
досвід загальнонаціонального інформаційного
марафону та напрацювати зрозумілі і прозорі умови
і критерії щодо участі мовників у творенні "Єдиних
новин #UАразом".
У зв’язку з потенційним конфліктом інтересів Княжицький М.Л. не брав участі
у голосуванні при розгляді цього питання порядку денного.
Рішення прийнято шляхом голосування:
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«За» – 11 (Абдуллін О.Р., Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М.,
Констанкевич І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв
М.Р., Санченко О.В., Скрипка Т.В., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Лерос Г.Б., Кабанов О.Є., Сушко П.М. – не брали участі у голосуванні
через технічні причини.
Княжицький М.Л. - не брав участі у голосуванні.
Х. СЛУХАЛИ:

Різне.

10.1. Про ініціативу українських науковців, експертів,
журналістів, політологів, громадськості про введення до
наукового, фахового і розмовного дискурсів терміну
«рашизм» як визначення ідеології, вибудуваної в Росії,
що сьогодні виявляє себе у військових діях армії
РФ в Україні та ставленні російського суспільства до цієї
війни.
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., Кравчук Є.М., Констанкевич І.М., Княжицький М.Л.
УХВАЛИЛИ:

підтримати
ініціативу
українських
науковців,
журналістів, політологів, громадянського суспільства
щодо популяризації та визнання терміну «рашизм» на
національному та міжнародному рівнях. Вважати за
необхідне дати офіційне визначення терміну «рашизм»
та похідних від нього на основі вже опублікованих статей
українських та іноземних авторів із внесенням цього
терміну до офіційних термінологічних словників
української мови.
Закликати журналістів та медіаорганізації до
повноцінного і частого вживання слова «рашизм» та
похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах для
поступового органічного його входження до наукового,
фахового і розмовного дискурсів.
(Звернення Комітету додаються.)
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 10 (Боблях А.Р., Богуцька Є.П., В’ятрович В.М., Констанкевич
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І.М., Кравчук Є.М., Нальотов Д.О., Потураєв М.Р., Санченко
О.В., Скрипка Т.В., Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Абдуллін О.Р., Княжицький М.Л., Лерос Г.Б., Кабанов О.Є., Сушко П.М. –
не брали участі у голосуванні через технічні причини.
10.2. Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування випадків та причин
порушення
прав
дитини
під
час
здійснення
децентралізації повноважень з питань охорони дитинства,
реформування системи закладів інституційного догляду
та виховання, реалізації права дитини на сімейне
виховання та усиновлення, розвитку (модернізації)
соціальних послуг (реєстр. № 7073 від 21.02.2022, 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:

підтримати звіт ТСК звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування випадків
та причин порушення прав дитини під час здійснення
децентралізації повноважень з питань охорони дитинства,
реформування системи закладів інституційного догляду
та виховання, реалізації права дитини на сімейне
виховання та усиновлення, розвитку (модернізації)
соціальних послуг.
Рішення прийнято шляхом голосування:

«За» – 12 (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., Санченко О.В., Скрипка Т.В.,
Федина С.Р.);
«Проти» – 0;
«Утримались» – 0.
Лерос Г.Б., Кабанов О.Є., Сушко П.М. – не брали участі у голосуванні
через технічні причини.
(Стенограма засідання Комітету додається.)
Голова Комітету

Микита ПОТУРАЄВ

Секретар Комітету

Олександр АБДУЛЛІН
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