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

м. Київ
Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л.
Секретар: Романова А.А.
Присутні:

Велікін

О.М.,

Величкович

М.Р.,

Петренко

О.М.,

Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.
Відсутні: Бакулін Є.М.
Запрошені: Жданов І.О. - Міністр молоді та спорту України;
Войтович Я.В. - заступник Міністра молоді та спорту України; Вишневський
А.В. – заступник Міністра юстиції України; Кулеба М.М. – Уповноважений
Президента

України

з

прав

дитини;

Філіпішина А.А.

-

представник

Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини,
недискримінації та гендерної рівності; Бідний М.В. - директор департаменту
фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та
спорту України; Оборський О.В. - тимчасово виконуючий обов’язки
начальника відділу департаменту військової освіти, науки, соціальної та
гуманітарної політики Міністерства оборони України; Дубиківська І.О. начальник

управління

державної

реєстрації

актів

цивільного

стану

департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України;
Фіногенов

Ю.С. -

начальник

управління

фізичної

культури

і

спорту

Міністерства оборони України; Вовк В.С. - заступник директора департаменту
захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України;
Мацвейко Н.П. - заступник начальника управління – начальник відділу
нормативно-правового забезпечення державної реєстрації актів цивільного
стану управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації
департаменту

приватного

права

Міністерства

юстиції

України;

Фартушна О.В. - заступник начальника управління у справах людей похилого
віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України;
Литвиненко Л.Д. - головний спеціаліст управління фізичної культури і спорту
Міністерства оборони України; Мальцев О.Н. - головний спеціаліст відділу
фізичної підготовки і спорту головного управління Національної гвардії
України; Ганущак Н.В. – координатор роботи регіональних відділень Асоціації
міст України.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту, (реєстр. № 5324,
друге читання).
2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну
культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військовоприкладного спорту, (реєстр. № 5616, друге читання).
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
статусу волонтерів, (реєстр. № 4192), н.д. Денисенко А.С.
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів
України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, (реєстр. № 6150,
КМУ).

1.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо
визнання національних видів спорту, (поданий Кабінетом Міністрів України,
реєстр. № 5324, друге читання).
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Величкович М.Р. –
народний депутат України, перший заступник Голови Комітету; Жданов І.О. Міністр молоді та спорту України.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
законопроекту про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" щодо визнання національних видів спорту, (поданий Кабінетом
Міністрів України, реєстр. № 5324), прийняти його у другому читанні і в
цілому.
2. Доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови
Комітету Величковича М.Р.
3. Доручити Голові Комітету за погодженням з членами Комітету
здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з урахуванням
зауважень редакційного відділу Головного управління документального
забезпечення та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

2.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо

започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту,
(поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 5616, друге читання).
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Величкович М.Р. –
народний депутат України, перший заступник Голови Комітету; Жданов І.О. Міністр молоді та спорту України.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і
спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного
спорту, (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 5616), прийняти його
у другому читанні і в цілому.
2. Доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови
Комітету Величковича М.Р.
3. Доручити Голові Комітету за погодженням з членами Комітету
здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з урахуванням
зауважень редакційного відділу Головного управління документального
забезпечення та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

3.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. 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.

4.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного
стану" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та
наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану, (поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. №
6150).
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Велікін О.М. народний депутат України, член Комітету; Романова А.А. – народний депутат
України, секретар Комітету; Спориш І.Д. – народний депутат України, голова
підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Петренко О.М. народний депутат України, заступник Голови Комітету, голова підкомітету з
питань

національно

–

патріотичного

виховання

дітей

та

молоді;

Силантьєв Д.О. – народний депутат України, голова підкомітету з питань
фізичної культури і спорту; Вишневський А.В. – заступник Міністра юстиції
України; Кулеба М.М. – Уповноважений Президента України з прав дитини;
Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з
питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;
Дубиківська І.О. - начальник управління державної реєстрації актів цивільного
стану департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції
України; Вовк В.С. - заступник директора департаменту захисту прав дітей та
усиновлення Міністерства соціальної політики України; Мацвейко Н.П. заступник начальника управління – начальник відділу нормативно-правового
забезпечення

державної

нормативно-правового

реєстрації

забезпечення

актів

цивільного

державної

приватного права Міністерства юстиції України.

стану

реєстрації

управління

департаменту

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів
України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, (поданий
Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 6150), у першому читанні повернути
суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.
2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань правової політики та
правосуддя.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

Голова Комітету

А.ПАЛАТНИЙ

Секретар Комітету

А. РОМАНОВА

