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: Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав
дитини; Вовк В.С. - заступник директора департаменту захисту прав дітей та
усиновлення – начальник відділу соціального захисту дітей Міністерства
соціальної політики України; Зуб Л.В. - начальник управління ювенальної
превенції департаменту превентивної діяльності Національної поліції України;
Михайленко В. М. - заступник керівника управління з питань дотримання прав
дитини, недискримінації та ґендерної рівності – начальник відділу з питань
захисту прав дитини Уповноваженого Верховної Ради України; Закаблук В.А. головний спеціаліст управління з питань внутрішньо переміщених осіб та
гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України; Мальована Н.В. - головний

спеціаліст відділу формування та реалізації політики з житлових питань
управління житлової політики департаменту систем життєзабезпечення та
житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України; Кравчук Т.П, - головний
інспектор

управління ювенальної превенції департаменту превентивної

діяльності Національної поліції України; Калашник О.А. - віце-президент
громадської організації «Ла Страда-Україна»; Бороздіна К.А. - директор
департаменту експертизи, моніторингу та законотворчої діяльності громадської
організації «Ла Страда-Україна»; Лазаренко О.О. - представник фундації
«Захисту прав дітей»; Тарабанова С.В. - експерт коаліції «Права дитини в
Україні»; Ісламова А.В. - депутат Бучанської міської ради; Александров О.В. член громадської молодіжної організації «Солідарна молодь»; Дубініна Т.Ю. лікар-педіатр.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про виконання Національною поліцією України вимог Закону

України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для
дітей».
2.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, (реєстр. № 5045, друге читання).

1.
СЛУХАЛИ: Зуб Л.В. - начальника управління ювенальної превенції
департаменту превентивної діяльності Національної поліції України про
виконання Національною поліцією України вимог Закону України «Про органи
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».
ВИСТУПИЛИ: Величкович М.Р. - заступник голови Комітету, народний
депутат України; Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав
дитини; Лазаренко О.О. - представник фундації «Захисту прав дітей»;
Калашник О.А. - віце-президент громадської організації «Ла Страда-Україна»;
Романова А.А. - секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку
туризму, курортів та рекреаційної діяльності.
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти проект рекомендацій за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.
2. Прийняти проект рекомендацій в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

2.

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа, (реєстр. № 5045, друге читання).
ВИСТУПИЛИ: Спориш І.Д. - голова підкомітету з питань молодіжної
політики, сім’ї та дитинства, народний депутат України.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, (реєстр. № 5045, друге читання), прийняти його в
другому читанні та в цілому;
2. Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань
молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України –
Спориша Івана Дмитровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.
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