Звіт про роботу
Комітету з питань гуманітарної
та інформаційної політики
лютий - липень 2022 р.

Протягом звітного періоду проведено
18 засідань Комітету,
на яких розглянуто
82 питання різної спрямованості.
З них — 33 питання щодо розгляду проєктів, з підготовки та попереднього розгляду яких
Комітет визначено головним.
Комітетом також подано 12 висновків на законопроєкти до головних комітетів, розглянуто
6 питань у межах контрольної функції (виконання законів і постанов), 31 інше питання,
що належить до предметів відання Комітету.
ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД КОМІТЕТ РОЗГЛЯНУВ 1163 ЛИСТИ І ЗВЕРНЕННЯ,
ІЗ НИХ 57 —ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН.
НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
ОПРАЦЬОВАНО 4 ЗАПИТИ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ.
ПІДГОТОВЛЕНО 806 ЛИСТІВ І ВІДПОВІДЕЙ.

Серед ухвалених
Законів і Постанов:
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції,
спрямованої на пропагування дій держави-агресора»
Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як державитерориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського
нацистського тоталітарного режиму в Україну»
Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради
України до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена
ЮНЕСКО»
Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради
України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини,
Міжнародного суду ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців про
порушення Російською Федерацією міжнародних договорів (конвенцій)
та про неприпустимість передання дітей - громадян України та дітей, які
проживали на території України, викрадених та примусово вивезених до
держави-агресора, інших держав або переміщених у межах окупованих
територій України, в сім’ї російських громадян»
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Серед ухвалених
Законів і Постанов:
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої
продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь,
тимчасово окупованої території України»
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку українського книговидання
і книгорозповсюдження»
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного
використання музичного продукту держави-агресора»
Закон 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»
30 травня 2022 року проведено 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 держави-агресора».
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У зв’язку з повномасштабним вторгненням
російської федерації на територію України
Комітет спрямував звернення та опублікував заяви:
Звернення до Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппа Гранді та Президента
Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера з вимогою негайно створити
гуманітарні коридори для евакуації з окупованих російськими військами територій та
територій, де ведуться активні бойові дії, дітей, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, дітейсиріт, які перебувають в інтернатних закладах, а також у лікарнях, та здійснити евакуацію
цивільного населення.
Звернення до Організації Об‘єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO),
Всесвітньої туристичної організації, Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ
(IFLA), Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS), Міжнародної ради
музеїв (ICOM), Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних
цінностей (ICCROM), Каннського кінофестивалю у зв’язку із військовою агресією російської
федерації проти України щодо позбавлення росії членства у цих організаціях.
Звернення до українських артистів, художників, акторів, режисерів, кінопродюсерів,
видавців та митців інших напрямків із закликом продовжувати доносити світу правду про
злочини проти Українського народу та припинити будь-які стосунки з російськими
компаніями, зокрема розірвати контракти з російськими компаніями, заборонити
використання своїх творів на території країни-окупанта, скасувати свої концерти,
спрямувавши кошти за продані квитки на допомогу Україні.
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У зв’язку з повномасштабним вторгненням
російської федерації на територію України
Комітет спрямував звернення та опублікував заяви:
Звернення до української творчої спільноти із закликом відмовитися від 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, Філіппа Кіркорова, Ігоря Крутого,
Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи й Таїсії Повалій.
Спільне звернення Комітетів з питань інтеграції України до Європейського Союзу, з питань
зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та з питань гуманітарної
та інформаційної політики до національних парламентів держав-членів ЄС та НАТО,
до Європейського Парламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ
та Міжпарламентського союзу щодо протидії російській дезінформації.
Заяву про підтримку ініціативи 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; заклик до журналістів та
медіаорганізацій 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.
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Народні депутати – члени Комітету брали участь у роботі
міжпарламентських делегацій, засіданнях ПАРЄ та ОБСЄ,
під час яких наголошували на підтримці у захисті
та відновленні української культурної спадщини, протидії
російській дезінформації, захисті прав українських дітей
тощо.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
став одним з організаторів Всеукраїнського форуму
до Дня захисту дітей (1 червня) «Ми діти сильної країни –
України!» та Відкритого засідання щодо актуалізації
бібліотечних фондів в умовах збройної агресії рф проти
України, яке відбулося 24 червня 2022 року.

Із повним Звітом за період 1 лютого - 31 липня
2022 р. можна ознайомитися на сайті Комітету:
https://kompkd.rada.gov.ua/
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