
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань гуманітарної  та інформаційної політики 

 

 

8 червня 2022 року 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Вітаю, колеги.  

 

_______________. Микито Руслановичу, я одразу попереджу, що я 

зможу побути тільки до 10:15. Якщо не буде голосування до того часу, то 

прошу "за" зарахувати мій голос. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую.  

Таню, а там пропозиції, які направили на слухання, ти  бачила їх? 

 

СКРИПКА Т.В. Так, бачила. Ми ще їх доопрацьовуємо.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня всім. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Вітаю, пане Володимире.  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Доброго дня, колеги. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Пані Ірино, вітаю.  

По-моєму, в  нас є кворум.  

 

_______________. Ще одну людину потрібно, 9 людей.  
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_______________. Доброго дня, я підключилась.  

 

_______________. Кворум є. Лерос десятий.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Добре, є. Гео Багратовичу, привіт. Може, ще хто 

підключиться, я почну.  

Законопроект про захист українського ринку  від книжкової продукції  

походження з Російської Федерації, підтриманий всією президією Верховної 

Ради, тобто у нас в компанії підписантів буде і пан Стефанчук, і пан 

Корнієнко,  і пані Кондратюк.   

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. А вже виставили його на підписання? 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Зараз виставимо. Бо там для того, щоб Стефанчук 

був перший, треба, щоб від нього "заливали". Я так хотів би, щоб в нас 

президія вся була. … (нерозбірливо) Законопроект має велику підтримку. Так 

що, хороша новина.  

Колеги, починаємо. Андрію, привіт. Миколо Леонідовичу, привіт.  

Колеги, ми починаємо засідання нашого комітету. У нас в порядку 

денному фактично єдине питання - це  законопроект № 7417, проект Закону 

про внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд".  

Колеги, якщо немає зауважень до запропонованого порядку денного, 

прошу його підтримати. Хто за?  

Потураєв – за.  

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін – за.  

 

КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Княжицький – за.  
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КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич – за.  

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук – за. 

 

ЛЕРОС Г.Б. Лерос – за. 

 

СКРИПКА Т.В. Скрипка – за.  

Микито Руслановичу, там в "Різному" є питання. Я хвилинку заберу.  

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Будь ласка, Тетяно. 

Колеги, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую. 

Отже, колеги, я надаю тоді слово одразу. В принципі, ми з вами 

говорили, це пов'язано із скрутним фінансовим становищем держави в час 

війни. Але тим не менше слово пані Ларисі Петасюк. Ларисо, якщо можна, 

коротко, стисло, щоб нагадати колегам контекст. І будемо голосувати. 

Дякую.  

 

ПЕТАСЮК Л.В.  Так. Доброго дня. Дякую. Ми просимо  підтримати 

цей законопроект. На сьогоднішній день загальні видатки УКФ скорочені на 

90 відсотків. На гранти в них взагалі немає коштів. І на 60 у них скорочення 

на утримання дирекції. На сьогоднішній день якщо ми не приймемо цю 

норму, то їм треба скорочувати значну частину персоналу, тобто штатного 

персоналу, який є у них. Тому ми просимо на період, було написано на 

період війни, ми просимо до кінця цього року, бо ми не знаємо, закінчиться 

воєнний стан, чи повернуться ці бюджетні видатки, ми просимо до кінця 

цього року і також з початку введення воєнного стану, тобто з 24 лютого, 

зупинити саме цю норму про 16 відсотків.  
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ПОТУРАЄВ М.Р. Так, колеги, значить, я зараз коротенько надаю слово 

пану Владиславу Берковському, він від Українського культурного фонду, він 

у нас іде як УКФ. 

Будь ласка, пане Владиславе. Немає у вас заперечень щодо цієї 

пропозиції? 

 

БЕРКОВСЬКИЙ В.Г. Ні. Ми якраз ініціювали і просили внести ці 

зміни, тимчасові зміни для того, щоб утримати і колектив, і утримати 

установу.  

Шановні народні депутати, пане Голово, дорогі колеги! На жаль, через 

російську агресію ми опинилися в такій трохи скрутній ситуації, тому що 

понад, фактично 91 відсоток коштів, які були виділені Українському 

культурному фонду на початок року, станом на 01.01.22 року, вони пішли на 

захист нашої держави, Збройним Силам України і так далі. І фактично, коли 

ми говоримо, з оцих 702 (?) мільйонів, з них 16 відсотків мали йти на 

утримання самого УКФ. Тобто утримання апарату, операційна діяльність і 

так далі. Після проведеного секвестру ми опинилися в тій ситуації, що згідно 

абзацу третього частини першої статті 14 Закону розрахунок 16 відсотків на 

утримання установи розраховується із затвердженого бюджету. І фактично 

ми маємо розраховувати, виймати оці 16 відсотків з тих 9 відсотків, які 

залишилися з загальної суми. І це виходить так, що на утримання 76 штатних 

одиниць, на оплату комуналки у нас залишається всього 7 мільйонів 535 

тисяч. При цьому тільки на зарплату, я не кажу там премії, це просто оклад, 

на зарплату на 76 осіб до кінця року мені треба 20 мільйонів. Тобто фактично 

ми опинились в ситуації, коли мені треба скорочувати колектив, і  вже в 

цьому місяці ми змушені були піти на чергові… І 15 чоловік уже у 

відпустках за власний рахунок, а далі доведеться просто скоротити. А це 

молодь. І наше завдання зараз утримати молодь. Тому що якщо зараз не 

утримаємо, вони роз'їдуться і ми опинимось без нічого. 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую, пане Владиславе. Контекст зрозумілий. 

Дякую. Ми про це з колегами вже говорили. Я що хочу зі свого боку 

підкреслити, що зараз всі члени комітету, так само як і очільник міністерства, 

ми робимо все для того, щоб знайти у наших партнерів у Європі і не лише в 

Європі гроші, які дозволять знову розпочати грантові програми. Тут ви 

абсолютно праві, тут головне зберегти інституцію, зберегти фахівців, не 

втратити кадровий потенціал, а гроші, я переконаний, що ми спільними 

зусиллями знайдемо, і буде ще їх, дай Боже, більше, ніж було до війни. Так 

що контекст зрозумілий. 

Колеги, у нас є також представник Міністерства фінансів, але я думаю, 

що все і так ясно, не будемо затримувати людину – шановного пана 

Олександра Ворчука (?), бо і так зрозуміло, що відбувається з державними 

фінансами зараз.  

У нас є те, про що говорила пані Лариса. Є пропозиція така, щоб дія 

закону починалася з 24 лютого, тобто з початку цієї агресивної фази війни 

Росії проти України. Це так виходить, як зворотна норма. Але, в принципі, 

колеги, такі речі вже ми приймали як Верховна Рада з початку війни, і ми 

можемо це зробити. Нам достатньо проголосувати цей закон у редакції 

комітету і це уточнення буде внесено. Тому що якщо цього не буде, вийде 

так, що УКФ буде нести ці зобов'язання додаткові, а знову-таки це зарплати 

людей. Ви ж бачите, що, на жаль, там є люди, які у вимушених відпустках, 

так не годиться, треба людей берегти.  

Тому я, колеги, пропонував би зараз підтримати Закон 7417 у редакції 

комітету. Якщо немає заперечень, то я ставлю саме це питання на 

голосування. Колеги, хто за те, щоб підтримати проект Закону… 

 

КРАВЧУК Є.М. Микито Руслановичу, це за основу і в цілому? 
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ПОТУРАЄВ М.Р. Так, за основу і в цілому в редакції комітету. 

 

КРАВЧУК Є.М. То це треба сказати. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Так, дякую, Євгеніє Михайлівно.  

Отже, колеги, хто за те, щоб підтримати проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про Український культурний фонд" (реєстр. № 

7417) в редакції комітету за основу і в цілому? Хто за?  

Потураєв – за. 

 

АБДУЛЛІН О.Р. Абдуллін - за. 

 

КРАВЧУК Є.М. Кравчук - за. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. В'ятрович - за. 

 

НАЛЬОТОВ Д.О. Нальотов - за. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Констанкевич - за. 

 

СКРИПКА Т.В. Скрипка – за.  

 

ЛЕРОС Г.Б. За. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Дякую. 

Хто проти? Хто утримався? Колеги, рішення прийнято одноголосно. 

Я всіх радий бачити в доброму гуморі де хто є. Бережіть себе. 

Працюємо далі. Все буде Україна. Все буде добре, може, не завтра, але 

точно. 
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Дякую всім за роботу. 

 

СКРИПКА Т.В. Микито Руслановичу, я прошу. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Будь ласка. 

 

СКРИПКА Т.В. Я просто хотіла б поінформувати колег, нагадати, 

поінформувати, що станом на сьогодні, ну, ми всі пам'ятаємо, що 30 травня 

2022 року Путін прийняв указ про спрощене набуття громадянства Російської 

Федерації дітьми-сиротами з України. І зараз це спрощена процедура, за 

якою для отримання українськими дітьми громадянства достатньо лише 

звернення чи опікуна дитини, чи піклувальника, чи може звернутися 

керівник організації. Я просто хочу поінформувати, що ми від комітету 

звернулися до МЗС і Міністерства юстиції про те, щоб вони все ж таки 

висловили позицію міністерств щодо ситуації з цим примусовим 

переселенням наших дітей. Сьогодні кінцевий термін спливає їхньої, скажімо 

так, інформації щодо запланованих міністерством дій. І також в комітеті вже 

практично готовий, доопрацьовується проект постанови від комітету про 

звернення до Комітету ООН з прав людини і членів Комітету ООН з прав 

дитини, Міжнародного суду ООН  в Гаазі і Верховного комісара ООН у 

справах біженців. Тому на найближчому комітеті, я думаю, все ж таки прошу 

колег підтримати цю постанову для того, щоб ми могли її прийняти в залі і  

проголосувати.  

Просто я інформую колег станом на сьогодні, що все ж таки ми 

працюємо. 

 

ПОТУРАЄВ М.Р. Тетяно Василівно, як тільки буде готова ця 

постанова, вона є, на мій погляд, і ми уже говорили про це, невідкладною. 
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Значить, як тільки буде готовий документ, ми готові будемо, я думаю, 

зібратися. 

У нас є ще одне питання, яке, я думав, буде готове на сьогодні, але 

вчора, як ви знаєте, так звана руська так звана православна так звана церква 

просто  в рейдерський спосіб захопила приходи і майно УПЦ в Криму. Тому 

відповідно виникла необхідність ще внести певні пропозиції до рекомендацій 

за підсумками слухань нашого комітету з цих питань. І нам буде треба всім 

подивитися ці рекомендації. І як тільки вони будуть готові, сподіваюся, це 

буде завтра-післязавтра, і зібрати ще комітет проголосувати це, бо у нас там є 

декілька законодавчих ініціатив, вони там частково є готовими вже майже. І я 

думаю, що  ми зможемо об'єднати і зробити комітет з двох питань. Перше 

питання – це постанова, про яку зараз Тетяна Скрипка каже. І друге питання 

– затвердження рекомендацій слухань.  

Так що, як я вчора вже писав, можливо, на цьому тижні ще раз 

проведемо комітет,  орієнтовно в п'ятницю. Якщо не в п'ятницю, то тоді в 

понеділок точно, щоб ми постанову оцю, про яку каже пані Тетяна, внесли на 

розгляд найближчого пленарного засідання Верховної Ради. 

На цьому все, колеги. Всім гарного дня. Бережіть себе. До побачення. 

До зустрічі.  

 

 


