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

м. Київ
Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л.
Секретар: Спориш І.Д.
Присутні:

Велікін

О.М.,

Величкович

М.Р.,

Петренко

О.М.,

Силантьєв Д.О.
Відсутні: Бакулін Є.М, Романова А.А.
Запрошені: Крулько І.І. – народний депутат України; Гоцул І.Є. –
перший заступник Міністра молоді та спорту України; Колбаса Р.С. - директор
департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної
політики України; Цибулько О.С. - радник Міністра з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
внаслідок

Проект Закону про соціальний захист дітей, які постраждали
воєнних

дій

та

збройних

конфліктів,

(реєстр.

№

6270),

н.д. Денисенко А.С.
2.
внаслідок

Проект Закону про соціальний захист осіб, які постраждали
воєнних

дій,

збройної

(реєстр. № 6270-1), н.д. Веселова Н.В.

агресії

або

збройного

конфлікту,

3.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо

посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій
чи збройних конфліктів, (реєстр. № 6510), н.д. Королевська Н.Ю., Бойко Ю.А.,
Вілкул О.Ю. та інші.
4.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо

посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи
збройних конфліктів, (реєстр. № 6510-1), н.д. Тимошенко Ю.В., Кужель О.В.,
Одарченко Ю.В. та інші.
5.

Проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на

2018-2020 роки, (реєстр. № 6591), КМУ.
6.

Проект Постанови про деякі питання реалізації статті 48 Закону

України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України,
(реєстр. №6596), Карпунцов В.В., Пинзеник П.В.
7.

Пропозиції до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради

України восьмого скликання.
8.

Проект Плану роботи Комітету на період сьомої сесії Верховної

Ради України восьмого скликання.
9.

Про погодження кандидатури Губашова Дениса Олеговича на

посаду старшого консультанта секретаріату Комітету.

1-2.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів, (реєстр. № 6270), поданий народним депутатом України
Денисенком А.С., та проект Закону про соціальний захист осіб, які
постраждали внаслідок воєнних дій, збройної агресії або збройного конфлікту,
(реєстр. № 6270-1), поданий народним депутатом України Веселовою Н.В.
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова комітету.

УХВАЛИЛИ:
1. Зняти з розгляду проект Закону про соціальний захист дітей, які
постраждали

внаслідок

воєнних

дій

та

збройних

конфліктів,

(реєстр. № 6270), поданий народним депутатом України Денисенком А.С., у
зв’язку із відкликанням цього законопроекту.
2. Розгляд проекту Закону про соціальний захист осіб, які постраждали
внаслідок

воєнних

дій,

збройної

агресії

або

збройного

конфлікту,

(реєстр. № 6270-1), поданий народним депутатом України Веселовою Н.В.,
перенести на наступне засідання Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

3-4.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту
дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів,
(реєстр. № 6510), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю.,
Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю. та іншими, та проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей, які
постраждали

внаслідок

воєнних

дій

чи

збройних

конфліктів,

(реєстр. № 6510-1), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В.,
Кужель О.В., Одарченком Ю.В. та іншими).
ВИСТУПИЛИ: Крулько І.І. – народний депутат України; Спориш І.Д. –
народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики,
сім’ї та дитинства; Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту прав дітей та
усиновлення Міністерства соціальної політики України; Цибулько О.С. радник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб.

УХВАЛИЛИ:
1. Залишити в силі попереднє рішення Комітету від 7 червня 2017 року
щодо прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок
бойових дій чи збройних конфліктів, (реєстр. № 6510), поданий народними
депутатами України Королевською Н.Ю., Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю. та
іншими, додавши до нього положення проекту Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей, які
постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, (реєстр.
№ 6510-1), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В.,
Кужель О.В., Одарченком Ю.В. та іншими) при підготовці першого
законопроекту, (реєстр. № 6510), до другого читання.
2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань
молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України –
Спориша І.Д.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

5.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Постанови
про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки, (реєстр. № 6591),
поданий Кабінетом Міністрів України.
ВИСТУПИЛИ: 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. – перший
заступник Міністра молоді та спорту України; Колбаса Р.С. - директор
департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної
політики України.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити пропозиції Комітету до проекту Постанови про Основні
напрямки бюджетної політики на 2018-2020 роки.
2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету та Кабінету Міністрів України.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

6.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Постанови про
деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в
Апараті Верховної Ради України, (реєстр. № 6596), поданий народними
депутатами України Карпунцовим В.В., Пинзеником П.В.
ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова комітету.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
першому читанні прийняти проект Постанови про деякі питання реалізації
статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради
України,

(реєстр. №

6596),

поданий

народними

депутатами

України

Карпунцовим В.В., Пинзеником П.В., за основу та в цілому.
2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради України.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0

7-8.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо затвердження
пропозицій до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання та питання щодо затвердження проекту Плану роботи Комітету на
період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
ВИСТУПИЛИ: Скалозуб В.А. – керівник секретаріату Комітету.

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити проект пропозицій до порядку денного сьомої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання.
2. Затвердити проект Плану роботи Комітету на період сьомої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

9.

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо погодження
кандидатури Губашова Дениса Олеговича на посаду старшого консультанта
секретаріату Комітету.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради
України – керуючому справами Боднару П.О. призначити Губашова Дениса
Олеговича, як переможця конкурсу, з випробувальним терміном один місяць на
посаду старшого консультанта секретаріату Комітету тимчасово на час

відпустки по догляду за дитиною Олійник Алли Володимирівни.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

Голова Комітету

А.ПАЛАТНИЙ

Секретар Комітету

А. РОМАНОВА

