
Головне
про роботу Комітету
з питань гуманітарної 
та інформаційної політики
у 2022 році 

Верховна Рада України



Захист інформаційного
простору держави 

Ухвалено:
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 держави-
терориста проти України,

символіки воєнного
вторгнення російського

нацистського
тоталітарного режиму 

в Україну»

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» 

Підтримали ініціативу українських науковців, журналістів,
політологів, усього громадянського суспільства 
щодо популяризації та визнання терміну «рашизм» 
на національному та міжнародному рівнях.

 



Прийнято Закон України
«Про медіа»:

запроваджено сучасні
правила для галузі

Євроінтеграційний 
Головні цілі акта стосуються

зменшення приватного інтересу
в медійній сфері, підсилення ролі

незалежного медійного
регулятора, імплементації

Директиви ЄС про аудіовізуальні
медіапослуги.



Культурний спротив 
та підтримка

українського контенту 
Ухвалено:

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку українського книговидання і
книгорозповсюдження» (передбачено відшкодування витрат на оренду
приміщень книгарням та надання сертифікатів на придбання книжок
українською мовою при народженні дитини і при досягненні дитиною 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного
використання музичного продукту держави-агресора»;
за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки кінематографії в Україні» (реєстр. № 6194).
Метою законопроєкту є створення належних правових, організаційних
та економічних умов для розвитку національної кіноіндустрії.

        14-річного віку);



Оновлення
бібліотечних фондів

Працювала робоча група за участю народних
депутатів — членів Комітету та фахівців із
Міністерства культури та інформаційної
політики, Українського інституту книги,

Української бібліотечної асоціації і видавців.

Розроблено алгоритм відбору
 та закупівлі якісної літератури для
поповнення бібліотек, розглянуто

питання заміщення радянської
літератури та книжок російських

видавництв якісною
українськомовною літературою

 та книжками українських видавництв.



За участі членів Комітету підготована 
та прийнята Верховною Радою України Постанова 

«Про Звернення Верховної Ради України до міжнародних
організацій та парламентів держав світу щодо визнання

Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом
Українського народу» (№ 2740-IX 16.11.2022 р.)   

Голодомор  — геноцид
українського народу



Утворення Державної
служби України 
у справах дітей

Зазначену службу пропонується утворити 
як ЦОВВ зі спеціальним статусом,

 що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері усиновлення 

та захисту прав дітей.
З цією метою ухвалено 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» (проєкт Закону  реєстр. № 7087), 

 яким передбачено створення Держдіти.



Уникнення правопорушень,
незаконного і безконтрольного

вивезення дітей за кордон 
Представники Комітету виступили одними з ініціаторів
та увійшли до Координаційного штабу з питань захисту

прав дитини в умовах воєнного стану. 
 Ухвалено:

Закон України 
про внесення змін 

до статті
301 Закону України «Про

охорону дитинства»
щодо законного
представництва

деяких категорій дітей
під час дії

надзвичайного або
воєнного стану 

в Україні

 Постанову 
 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

Закон України 
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



Зміцнення національної
безпеки у сфері свободи

совісті та діяльності
релігійних організацій

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»;
рекомендували Парламенту ухвалити низку законопроєктів, серед яких 
 проєкт Закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері
свободи совісті та діяльності релігійних організацій (реєстр. №  8221 ), що має
на меті повністю заборонити діяльність рпц та її структур на території
України.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40832
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40832


Відзначення 300-річчя 
Григорія Сковороди

на державному рівні 
Комітет контролював  виконання

Постанови Верховної Ради України
«Про відзначення 300-річчя з дня

народження Григорія Сковороди» 
( № 973-IX від 4.11.2020 р .)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/973-IX#Text


Заклики 
до міжнароднї спільноти: 

до міжнародних організацій щодо термінової протидії найстрашнішому зі злочинів
— геноциду Українського народу, геноциду українських дітей;
до Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппа Гранді та Президента
Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера негайно створити
гуманітарні коридори для евакуації дітей із «гарячих точок»;
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;
до національних парламентів держав-членів ЄС та НАТО, до Європейського
Парламенту, Парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та
Міжпарламентського союзу щодо протидії російській дезінформації (спільне
звернення разом із Комітетом з питань інтеграції України до Європейського Союзу,
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва) тощо.



Звернулися: 
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 відносини 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;
до української творчої спільноти відмовитися від почесних звань та
державних нагород, наданих державою-окупантом;
до благодійних організацій із проханням посприяти у забезпеченні
тяжкохворих людей необхідними медикаментами;
до Президента України Володимира Зеленського із закликом щодо
позбавлення державних нагород — почесних звань «народний артист
України» та «заслужений артист України» Миколи Баскова,
Володимира Бортка, Василя Герелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого,
Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи й Таїсії Повалій тощо.



волонтеримо
 
 

інформуємо
 
 

                      продовжуємо роботу
 

                     у законодавчому полі

А також 

Разом — переможемо!  

29 зас�дань
Ком�тету

140 питань
розглянуто

3470 лист�в 
� звернень

опрацьовано


