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: Тітарчук М.І. – заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України; Ліптуга І.Л. - директор департаменту туризму та курортів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Кошанський С.Ю. заступник директора департаменту державної регуляторної політики України;
Голубаха

І.А.

-

голова

Всеукраїнської

асоціації

туроператорів;

Євченко О. - радник з питань туризму заступника Київського міського Голови;
Заруба Д. - Президент асоціації малих готелів та апартаментів України;
Мещерських Л.А. - директор Науково-технічного центру з сертифікації
продукції, послуг та систем якості Київського національного торговельноекономічного університету; Опанащук Ю.Ю. - заступник виконавчого
директора

асоціації

готельних

об’єднань

та

готелів

міст

України;

Романюк С.В. - голова Громадської спілки «Українська Координаційна Рада
професійних об’єднань у сфері туризму»; Ярощук М. - директор з правових

питань готельної мережі «Прем’єр Інтернешнл».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про туризм»
(щодо удосконалення термінологічно-понятійного апарату у галузі туризму),
(реєстр. № 5591, н.д. Лопушанський А.Я.).
2. Шляхи законодавчого врегулювання категоризації готелів та інших
засобів з тимчасового розміщення в Україні.
3. Про проведення парламентських слухань на тему: «Формування та
реалізація державної молодіжної політики України в умовах децентралізації».

1.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про туризм» (щодо удосконалення
термінологічно-понятійного апарату у галузі туризму), (реєстр. № 5591,
поданий народним депутатом України Лопушанським А.Я.).
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Романова А.А. –
народний депутат України, секретар Комітету.
УХВАЛИЛИ:
1.Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про туризм»
(щодо удосконалення термінологічно-понятійного апарату у галузі туризму),
(реєстр. № 5591, поданий народним депутатом України Лопушанським А.Я.), в
першому читанні відхилити.
2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань
розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності, народного депутата
України – Романову А.А.

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

2.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про шляхи законодавчого
врегулювання категоризації готелів та інших засобів з тимчасового розміщення
в Україні.
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Романова А.А. –
народний депутат України, секретар Комітету; Петренко О.М. – народний
депутат України, заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань
національно - патріотичного виховання дітей та молоді; Величкович М.Р. –
народний депутат України, перший заступник Голови Комітету; Велікін О.М. народний депутат України, член Комітету; Тітарчук М.І. – заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України; Кошанський С.Ю. - заступник
директора

департаменту

державної

регуляторної

політики

України;

Опанащук Ю.Ю. - заступник виконавчого директора асоціації готельних
об’єднань та готелів міст України; Голубаха І.А. - голова Всеукраїнської
асоціації туроператорів; Євченко О. - радник з питань туризму заступника
Київського міського Голови; Заруба Д. - Президент асоціації малих готелів та
апартаментів України; Романюк С.В. - голова Громадської спілки «Українська
Координаційна Рада професійних об’єднань у сфері туризму».

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України
створити

робочу

зі

складу

представників

міністерства,

асоціацій

та

представників готелей для підготовки нової редакції Постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення та зміни
категорій об’єктів туристичної інфраструктури».

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

3.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проведення
парламентських слухань на тему: «Формування та реалізація державної
молодіжної політики України в умовах децентралізації».
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити членам Комітету подати на розгляд Верховної Ради України
проект Постанови про проведення 1 листопада 2017 року парламентських
слухань на тему: «Формування та реалізація державної молодіжної політики
України в умовах децентралізації».
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови за
основу та в цілому.
3. Доповідачем визначити Голову Комітету Палатного А.Л.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

Голова Комітету

А.ПАЛАТНИЙ

Секретар Комітету

А. РОМАНОВА

