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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики на своєму засіданні 13.05.2020 р. (протокол № 29), керуючись
положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України», переглянув свій висновок від 24.04.2020 р. (протокол № 26) до
проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та
середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3377 від
22.04.2020р.), поданого народними депутатами України Ткаченком О.В. та
іншими народними депутатами України.
На сьогоднішній день, через виконання рішень, спрямованих на запобігання
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), економіка перебуває під
значним тиском. Щоденно малий та середній бізнес зазнають втрат. Не є
виключенням і сфера культури та креативних індустрій. Відповідно до Закону
України «Про культуру» (зміни від 19 червня 2018 року), креативні індустрії – це
види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих
місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і
послуги є результатом індивідуальної творчості.
Очікувані втрати доходу суб’єктами господарювання в сфері культури,
креативних індустрій та туризму за період з 16 березня по 1 травня 2020 року –
5,8-8,7 млрд. грн.
Запровадження ефективних механізмів надання державної допомоги в
кризовий період, своєчасний перерозподіл видатків розвитку та надання
фінансової інституційної підтримки через грантову систему допоможе значно
скоротити негативні наслідки пандемії як для сфери культури в цілому, так і для
усіх пов’язаних з нею сфер економіки.
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект за основу, з
дорученням Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики підготувати його до другого читання з урахуванням
зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також
наступних пропозицій і поправок щодо структурних частин законопроекту:

1. Виключити:
1.1. абзац четвертий пункту 3) частини першої розділу І законопроекту,
а саме:
доповнення Розділу Х "Прикінцеві положення" пунктом 35 такого змісту:
«35.Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та до 31 грудня
2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що
використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50 відсотків
вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення».
1.2. пункт 2) частини восьмої розділу І законопроекту, а саме:
доповнення Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 12 такого
змісту: «12. Цей Закон тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на
заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання,
які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за
видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України».
2. Доповнити частину восьму розділу І законопроекту змінами до
частини 2 статті 16 Закону України «Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», а
також змінами у прикінцеві та перехідні положення цього Закону та
законопроекту, необхідність яких обумовлена змінами до статті 20
зазначеного Закону і є невід’ємною частиною запропонованого механізму
регулювання.
3. Доповнити частину сьому розділу І законопроекту змінами до
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну
підтримку кінематографії» в частині тимчасової зупинки обмеження,
визначеного статтею 7 Закону України «Про державну підтримку
кінематографії» з фінансування 6 видів підтримки на рівні не менше 12% від
фінансування виробництва фільмів, з метою ефективного використання
коштів в умовах секвестрування бюджету.
4. Доповнити розділ І законопроекту змінами до Закону України «Про
державну підтримку книговидавничої справи в Україні» в частині
унормування механізму застосування Українським інститутом книги
грантової системи державної підтримки.
Співдоповідачем від Комітету визначено заступника голови Комітету –
Кравчук Євгенію Михайлівну.
Проект постанови Верховної Ради України додається.
Голова Комітету
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