
 

 

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 

 
                           

12             
    14 

 
 

 

 

 

 м. Київ 

 

 

 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Присутні: Величкович М.Р., Спориш І.Д., Петренко О.М.,  

Романова А.А.  

Відсутні: Силантьєв Д.О., Бакулін Є.М. 

Запрошені: Барна О.С. – народний депутат України; Музиченко В.В. – 

директор департаменту державної соціальної допомогиМіністерства 

соціальної політики України; Бутильська Н.О. – заступник начальника 

управління громадського здоров’я, начальник відділу координації з іншими 

центральнимиорганами виконавчої влади та міністерствами Міністерства 

охорони здоров’я України; Ненюченко Н.В. – начальник відділу соціального 

захисту населення департаменту видатків бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України; Домбровський К.Г. – головний спеціаліст 

департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

політики України; Запорожець Т.М. – головний спеціаліст відділу державно-

громадського управління освітою департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Перепелиця М.А. – 

головний спеціаліст відділу освіти департаменту видатків бюджету 

гуманітарної сфери Міністерства фінансів України.  

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" (щодо встановлення обов'язкового мінімуму 
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виплат на дітей одиноким матерям (батькам),  (реєстр. № 4207, н.д. Бондар 

В.В., Кулініч О.І.). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів),  (реєстр. № 4682, н.д. Барна О.С., Ревега О.В.). 

3. Пропозиції до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

4. Проект Плану роботи Комітету на період п’ятої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання. 

 

1. 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

(щодо встановлення обов'язкового мінімуму виплат на дітей одиноким 

матерям (батькам),  (реєстр. № 4207, н.д. Бондар В.В., Кулініч О.І.). 

 

 

Ухвалили: 

 

Перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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          Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів),  (реєстр. № 4682, н.д.  

Барна О.С., Ревега О.В.). 

 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Барна О.С. – народний депутат України; 

Домбровський К.Г. – головний спеціаліст департаменту захисту прав дітей та 

усиновлення Міністерства соціальної політики України; Спориш І.Д. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань з молодіжної 

політики, сім’ї та дитинства; Романова А.А. – народний депутат України, 

секретар Комітету; Перепелиця М.А. – головний спеціаліст відділу освіти 

департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів 

України; Величкович М.Р. – народний депутат України, Перший заступник 

Голови Комітету; Бутильська Н.О. – заступник начальника управління 
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громадського здоров’я, начальник відділу координації з іншими 

центральнимиорганами виконавчої влади та міністерствами Міністерства 

охорони здоров’я України; Запорожець Т.М. – головний спеціаліст відділу 

державно-громадського управління освітою департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (р. № 4682), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань науки та освіти. 

 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.           

 

 

3-4 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про пропозиції до порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та про 

проект Плану роботи Комітету на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

 

  В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Скалозуб В.А. – завідувач секретаріату Комітету. 

 

Ухвалили: 

 

1. Затвердити проект пропозицій до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання та питання.  

2. Затвердити проект Плану роботи Комітету на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.           

 

 

    

 

Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 


