
Протягом зв�тного пер�оду проведено
   18    зас�дань Ком�тету, 

       на яких розглянуто 

82    питання р�зної спрямованост�. 
 

З них — 33 питання щодо розгляду проєкт�в, з п�дготовки та попереднього розгляду яких
Ком�тет визначено головним. 

 
Ком�тетом також подано 12 висновк�в на законопроєкти до головних ком�тет�в, розглянуто

6 питань у межах контрольної функц�ї (виконання закон�в � постанов), 31 �нше питання, 
що належить до предмет�в в�дання Ком�тету. 

 

Зв�т про роботу 
Ком�тету з питань гуман�тарної 
та �нформац�йної пол�тики 
 лютий - липень 2022 р. 

 ЗА  ЗВІТНИЙ  ПЕРІОД  КОМІТЕТ  РОЗГЛЯНУВ  1 1 6 3  ЛИСТИ  І  ЗВЕРНЕННЯ ,  
ІЗ  НИХ   5 7  — ЗВЕРНЕННЯ  ГРОМАДЯН .  

НА  ВИКОНАННЯ  ЗАКОНУ  « ПРО  ДОСТУП  ДО  ПУБЛІЧНОЇ  ІНФОРМАЦІ Ї »
ОПРАЦЬОВАНО  4  ЗАПИТИ  НА  ПУБЛІЧНУ  ІНФОРМАЦІЮ .  

ПІДГОТОВЛЕНО  8 0 6  ЛИСТІВ  І  ВІДПОВІДЕЙ .
 



Серед ухвалених 
Закон�в � Постанов:

Закон України «Про внесення зм�н до деяких закон�в України щодо
заборони виготовлення та поширення �нформац�йної продукц�ї,

спрямованої на пропагування д�й держави-агресора» 
 

Закон України «Про заборону пропаганди рос�йського нацистського
тотал�тарного режиму, збройної агрес�ї Рос�йської Федерац�ї як держави-

терориста проти України, символ�ки воєнного вторгнення рос�йського
нацистського тотал�тарного режиму в Україну»

 
Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради

України до Орган�зац�ї Об'єднаних Нац�й з питань осв�ти, науки � культури
(ЮНЕСКО) щодо позбавлення Рос�йської Федерац�ї статусу держави-члена

ЮНЕСКО» 
 

Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради
України до Ком�тету ООН з прав людини, Ком�тету ООН з прав дитини,

М�жнародного суду ООН, Верховного ком�сара ООН у справах б�женц�в про
порушення Рос�йською Федерац�єю м�жнародних договор�в (конвенц�й)
та про неприпустим�сть передання д�тей - громадян України та д�тей, як�

проживали на територ�ї України, викрадених та примусово вивезених до
держави-агресора, �нших держав або перем�щених у межах окупованих

територ�й України, в с�м’ї рос�йських громадян»

Л Ю Т И Й - Л И П Е Н Ь  2 0 2 2  Р .



Серед ухвалених 
Закон�в � Постанов:

Закон України «Про внесення зм�н до деяких закон�в України щодо
встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої

продукц�ї, що стосується держави-агресора, Республ�ки Б�лорусь,
тимчасово окупованої територ�ї України» 

 
Закон України «Про внесення зм�н до деяких закон�в України щодо

стимулювання розвитку українського книговидання 
� книгорозповсюдження»

 
Закон України «Про внесення зм�н до деяких закон�в України щодо

п�дтримки нац�онального музичного продукту та обмеження публ�чного
використання музичного продукту держави-агресора» 

 
Закон України «Про внесення зм�н до деяких законодавчих акт�в України

щодо розмежування функц�й орган�в державної влади та орган�в
м�сцевого самоврядування з питань захисту прав д�тей у зв’язку 

з утворенням Державної служби України у справах д�тей» 
 

30 травня 2022 року проведено слухання у Ком�тет� з питань гуман�тарної 
та �нформац�йної пол�тики на тему: «Про загрози нац�ональн�й безпец� України,

пов’язан� з д�яльн�стю рел�г�йних орган�зац�й, що мають кер�вн� центри на
територ�ї держави-агресора». 

Л Ю Т И Й - Л И П Е Н Ь  2 0 2 2  Р .



 У зв’язку з повномасштабним вторгненням 
рос�йської федерац�ї на територ�ю України 

Ком�тет спрямував звернення та опубл�кував заяви:

Л Ю Т И Й - Л И П Е Н Ь  2 0 2 2  Р .

 Звернення до Верховного ком�сара ООН у справах б�женц�в Ф�л�ппа Гранд� та Президента
М�жнародного ком�тету Червоного Хреста Петера Маурера з вимогою негайно створити
гуман�тарн� коридори для евакуац�ї з окупованих рос�йськими в�йськами територ�й та

територ�й, де ведуться активн� бойов� д�ї, д�тей, с�мей з д�тьми, д�тей з �нвал�дн�стю, д�тей-
сир�т, як� перебувають в �нтернатних закладах, а також у л�карнях, та зд�йснити евакуац�ю

цив�льного населення.
 

Звернення до Орган�зац�ї Об‘єднаних Нац�й з питань осв�ти, науки � культури (UNESCO),
Всесв�тньої туристичної орган�зац�ї, М�жнародної федерац�ї б�бл�отечних асоц�ац�й та установ
(IFLA), М�жнародної ради з охорони пам’яток та �сторичних м�сць (ICOMOS), М�жнародної ради
музеїв (ICOM), М�жнародного центру вивчення питань збереження та в�дновлення культурних

ц�нностей (ICCROM), Каннського к�нофестивалю у зв’язку �з в�йськовою агрес�єю рос�йської
федерац�ї проти України щодо позбавлення рос�ї членства у цих орган�зац�ях.

 
Звернення до українських артист�в, художник�в, актор�в, режисер�в, к�нопродюсер�в, 

видавц�в та митц�в �нших напрямк�в �з закликом продовжувати доносити св�ту правду про
злочини проти Українського народу та припинити будь-як� стосунки з рос�йськими
компан�ями, зокрема роз�рвати контракти з рос�йськими компан�ями, заборонити
використання своїх твор�в на територ�ї країни-окупанта, скасувати свої концерти,

спрямувавши кошти за продан� квитки на допомогу Україн�.
 
 
 
 



 У зв’язку з повномасштабним вторгненням 
рос�йської федерац�ї на територ�ю України 

Ком�тет спрямував звернення та опубл�кував заяви:

Л Ю Т И Й - Л И П Е Н Ь  2 0 2 2  Р .

 Звернення до української творчої сп�льноти �з закликом в�дмовитися в�д почесних звань 
та державних нагород, наданих державою-окупантом.

 
 Звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних

нагород — почесних звань «народний артист України» та «заслужений артист України»
Миколи Баскова, Володимира Бортка, Василя Герелла, Ф�л�ппа К�ркорова, Ігоря Крутого,

Карол�ни Куєк (Ан� Лорак), Св�тлани Лободи й Таїс�ї Повал�й.
 

 Сп�льне звернення Ком�тет�в з питань �нтеграц�ї України до Європейського Союзу, з питань
зовн�шньої пол�тики та м�жпарламентського сп�вроб�тництва та з питань гуман�тарної 

та �нформац�йної пол�тики до нац�ональних парламент�в держав-член�в ЄС та НАТО, 
до Європейського Парламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ 

та М�жпарламентського союзу щодо протид�ї рос�йськ�й дез�нформац�ї. 
 

 Заяву про п�дтримку �н�ц�ативи українських науковц�в, експерт�в, журнал�ст�в, пол�толог�в,
громадськост� про введення до наукового, фахового � розмовного дискурс�в терм�ну «рашизм»
як визначення �деолог�ї, вибудуваної в рос�ї, що сьогодн� виявляє себе у в�йськових д�ях арм�ї

рф в Україн� та ставленн� рос�йського сусп�льства до ц�єї в�йни; заклик до журнал�ст�в та
мед�аорган�зац�й до повноц�нного � частого вживання слова «рашизм» та пох�дних в�д нього

 у своїх публ�кац�ях та еф�рах для поступового орган�чного його входження до наукового,
фахового � розмовного дискурс�в.

 
 
 



 Народн� депутати – члени Ком�тету брали участь у робот�
м�жпарламентських делегац�й, зас�даннях ПАРЄ та ОБСЄ,

п�д час яких наголошували на п�дтримц� у захист� 
та в�дновленн� української культурної спадщини, протид�ї
рос�йськ�й дез�нформац�ї, захист� прав українських д�тей

тощо. 
 

 Ком�тет з питань гуман�тарної та �нформац�йної пол�тики
став одним з орган�затор�в Всеукраїнського форуму 

до Дня захисту д�тей (1 червня) «Ми д�ти сильної країни –
України!» та В�дкритого зас�дання щодо актуал�зац�ї

б�бл�отечних фонд�в в умовах збройної агрес�ї рф проти
України, яке в�дбулося 24 червня 2022 року. 

ЛЮТИЙ -ЛИПЕНЬ  2 0 2 2  Р .

Із повним Зв�том за пер�од 1 лютого - 31 липня
2022 р. можна ознайомитися на сайт� Ком�тету:

https://kompkd.rada.gov.ua/


