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

м. Київ
Головуючий: Перший заступник Голови Комітету Величкович М.Р.
Секретар: Романова А.А.
Присутні:

Велікін

О.М.,

Палатний

А.Л.,

Петренко

О.М.,

Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.
Відсутні: Бакулін Є.М.
Запрошені: Гоцул І.Є. – заступник Міністра молоді та спорту України;
Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з
питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;
Хохлєнков І.О. - директор департаменту оздоровлення та санаторно-курортного
лікування Міністерства соціальної політики України; Вірастюк Р.Я. - директор
департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України;
Дмитренко Н.М. – заступник директора департаменту ринку праці та зайнятості
Міністерства соціальної політики України; Щербінін О.М. - заступник
директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної
політики Міністерства оборони України; Стеценко В.Г. - Голова комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
Волков О.І. - президент федерації стрільби України; Баженков Є.В. - голова
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»; Ципло М.І. – голова

фізкультурно-спортивного товариства «Україна»; Мендусь О.П. - голова
всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України;
Грабовецький М.М. – виконавчий директор федерації біатлону України;
Вітковська Л.В. - керівник управління з питань дотримання соціальних прав
департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних
прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Суліма О.В. начальник управління у справах людей похилого віку та надання соціальних
послуг Міністерства соціальної політики України; Чорна О.В. - керівник
управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної
рівності

Уповноваженого

Верховної

Ради

України

з

прав

людини;

Перепелиця М.А. - головний спеціаліст відділу освіти департаменту видатків
бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України; Кравчук Т.П. головний інспектор відділу ювенальної превенції управління превенції
департаменту

превентивної

діяльності

Національної

поліції

України;

Тімченко В.М. - голова громадської організації "Товариство сприяння обороні
України"; Ганущак Н.В. - координатор роботи Регіональних відділень Асоціації
міст України.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
підтримки молоді, (реєстр. № 4518, н.д. Лабазюк С.П., Рибчинський Є.Ю.,
Бандуров В.В. та інші).
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень), (реєстр. № 6120, КМУ).
3. Проект Рекомендацій Комітетських слухань на тему: «Функціонування
дитячо-юнацьких

спортивних

шкіл,

у

тому

числі

підпорядкованих

фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади».
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
статусу волонтерів, (реєстр. № 4192), н.д. Денисенко А.С.

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих
оздоровчих закладів, (реєстр. № 2917), друге читання.
6. Проект Рекомендацій учасників засідання круглого столу на тему:
«Захист дітей від сексуального насильства».
7. Про внесення на розгляд Верховної Ради України доопрацьованого у
Комітеті проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та
встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.

1.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
підтримки молоді, (реєстр. № 4518, поданий народними депутатами України
Лабазюком С.П., Рибчинським Є.Ю., Бандуровим В.В. та іншими).

УХВАЛИЛИ:
1. Направити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо підтримки молоді, (реєстр. № 4518, н.д. Лабазюк С.П.,
Рибчинський Є.Ю., Бандуров В.В. та ін.) авторам на доопрацювання.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

2.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну
культуру і спорт» (щодо уточнення деяких положень), (реєстр. № 6120),

поданий Кабінетом Міністрів України.
ВИСТУПИЛИ: Велікін О.М. – народний депутат України, член Комітету;
Спориш І.Д. – народний депутат України, голова підкомітету з питань
молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Гоцул І.Є. – заступник Міністра
молоді та спорту України; Волков О.І. - президент федерації стрільби України;
Грабовецький М.М. – виконавчий директор федерації біатлону України;
Тімченко В.М. - голова громадської організації "Товариство сприяння обороні
України".
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і
спорт» (щодо уточнення деяких положень), (реєстр. № 6120), поданого
Кабінетом Міністрів України, у першому читанні прийняти його за основу.
2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань
фізичної культури та спорту – Силантьєва Дениса Олеговича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 1.

3.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про проект Рекомендацій комітетських слухань на тему: «Функціонування
дитячо-юнацьких

спортивних

шкіл,

у

тому

числі

підпорядкованих

фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади».
ВИСТУПИЛИ: Романова А.А. – народний депутат України, секретар
Комітету; Величкович М.Р. – народний депутат України, перший заступник
Голови Комітету; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, голова
підкомітету з питань фізичної культури і спорту; Гоцул І.Є. – заступник

Міністра молоді та спорту України; Мендусь О.П. - голова всеукраїнського
фізкультурно-спортивного

товариства

«Колос»

АПК

України;

Грабовецький М.М. – виконавчий директор федерації біатлону України;
Тімченко В.М. - голова громадської організації "Товариство сприяння обороні
України".
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Рекомендації комітетських слухань з правками від
Комітету.
2. Надіслати Рекомендації до всіх зацікавлених органів державної влади.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 1.

4.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу
волонтерів,

(реєстр.

№ 4192),

поданий

народним

депутатом

України

Денисенком А.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо статусу волонтерів, (реєстр. № 4192, поданий народним
депутатом України Денисенком А.С.), на наступне засідання Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

5.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих

оздоровчих закладів, (реєстр. № 2917), друге читання.
ВИСТУПИЛИ: Величкович М.Р. – народний депутат України, перший
заступник Голови Комітету; Романова А.А. – народний депутат України,
секретар Комітету; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної
Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної
рівності; Хохлєнков І.О. - директор департаменту оздоровлення та санаторнокурортного

лікування

Міністерства

соціальної

політики

України;

Перепелиця М.А. - головний спеціаліст відділу освіти департаменту видатків
бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України; Молоканов Ю.А.
– заступник керівника секретаріату Комітету.

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих
оздоровчих закладів, (реєстр. № 2917), у другому читанні прийняти його в
цілому.
2. Доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови
Комітету Величковича Миколу Романовича.
3. Доручити Голові Комітету за погодженням з членами Комітету
здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з урахуванням
зауважень редакційного відділу Головного управління документального
забезпечення, Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів
України.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

6.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про проект Рекомендацій учасників засідання круглого столу на тему: «Захист
дітей від сексуального насильства».

ВИСТУПИЛИ: Романова А.А. – народний депутат України, секретар
Комітету; Велікін О.М. – народний депутат України, член Комітету;
Молоканов

Ю.А.

–

заступник

керівника

секретаріату

Комітету;

Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з
питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;
Кравчук Т.П. - головний інспектор відділу ювенальної превенції управління
превенції департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Рекомендації засідання круглого столу.
2. Надіслати Рекомендації до всіх зацікавлених органів державної влади.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

7.
СЛУХАЛИ: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р.
про внесення на розгляд Верховної Ради України доопрацьованого у Комітеті
проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та
встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований у Комітеті

відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України
проект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення
справедливих соціальних гарантій дітям, та рекомендувати Верховній Раді
України за підсумками розгляду у першому читанні прийняти його за основу.
2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови
Комітету Величковича Миколу Романовича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

Голова Комітету

А.ПАЛАТНИЙ

Секретар Комітету

А. РОМАНОВА

