КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
18 листопада 2022 року
початок о 10:00
Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції
І. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет є головним:
1. Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Сімейного
кодексу України (щодо окремих питань влаштування та перебування
дитини в сім’ї патронатного вихователя під час періоду дії воєнного стану)
(реєстр. № 7443 від 08.06.2022, друге читання).
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення використання державної мови в паспортах громадян
України, які видані у формі книжечки (реєстр. № 8106 від 06.10.2022, н.д.
Ляшенко А.О.).
ІІ. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет не є головним:
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
заборони використання джерел інформації держави-агресора або державиокупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності
(реєстр. № 7633 від 04.08.2022, н.д. Совсун І.Р. та інші).
ІІІ. Інші питання:
4. Про державні архіви України в умовах війни: загрози, втрати, оптимізація
роботи.
5. Про ресурсний стан (частоти, передавачі, електроенергія, фінанси,
контент) українського телерадіомовлення в умовах війни та забезпечення
конституційного права громадян на тимчасово окупованих територіях, у
районах ведення бойових дій та у прифронтових регіонах України на
доступ до офіційної інформації про події в Україні та світі.
6. Про діяльність телеканалу "Дом".
7. Про необхідність внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Списку історичних населених місць України» № 878
від 26 липня 2001 року.
8. Про створення робочої групи з підготовки доопрацьованого проекту
Закону на основі проекту Закону про деколонізацію гуманітарної сфери
України (реєстр. № 7721 від 01.09.2022, н.д. Княжицький М.Л. та інші) та

проекту Закону про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію
культурного простору України (реєстр. № 7721-1 від 14.09.2022, н.д.
Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Санченко О.В.).
9. Про проведення слухань у Комітеті з питань розвитку Національного
центру Олександра Довженка.
10.Презентація Дослідницької служби Верховної Ради України.
11.Різне.

