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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр.
№ 7123, Кабінет Міністрів України).
2.

Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України "Про

фізичну культуру і спорт" (щодо скорочення контролюючих функцій
державних органів) (реєстр. № 4567, Кабінет Міністрів України).
3.

Проект Рекомендацій комітетських слухань на тему: «Діяльність

служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів
охорони здоров’я щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх
причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей ».

1.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про стандартизацію"

(реєстр. № 7123, Кабінет Міністрів

України).

ВИСТУПИЛИ: Бровченко Ю.П. – заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України; Віткін Л.М. – директор департаменту технічного
регулювання

Міністерства

економічного

розвитку

і

торгівлі

України;

Мартиновська В.В. – виконуючий обов’язки директора департаменту туризму
та

курортів

Міністерства

економічного

розвитку

і

торгівлі

України;

Мещерських Л.А. – директор науково-технічного центру сертифікації
продукції, послуг та систем якості Київського національного торговельноекономічного університету; Романова А.А. – народний депутат України,
секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та
рекреаційної діяльності; Куцай Ю. – начальник юридичного відділу «Прем`єр
Палацу»; Цегенько І. – голова правління громадської організації «Європейська
інтеграція України»; Жуковська І.С. – керівник аналітичної служби Асоціації
індустрії гостинності України; Ткаченко Т.І. – завідувач кафедри туризму та
рекреації Київського національного торговельно-економічного

університету

Міністерства освіти та науки України; Жданов І.О. – Міністр молоді та спорту
України; Гоцул І.Є. - перший заступник Міністра молоді та спорту України;
Силантьєв Д.О. – заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань
фізичної культури та спорту.

УХВАЛИЛИ:
1.

Рекомендувати Верховні Раді України проект Закону України про

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про стандартизацію"

(реєстр. № 7123, Кабінет Міністрів

України) направити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи.
2.

Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з

питань промислової політики та підприємництва.

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

2.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про
внесення змін до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
(щодо скорочення контролюючих функцій державних органів) (реєстр. № 4567,
Кабінет Міністрів України).

ВИСТУПИЛИ: Жданов І.О. – Міністр молоді та спорту України;
Гоцул І.Є. - перший заступник Міністра молоді та спорту України; Стеценко
В.Г. – голова комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України; Силантьєв Д.О. – заступник голови Комітету, голова
підкомітету з питань фізичної культури та спорту; Шевляк І.М. – президент
Спортивного комітету України.
УХВАЛИЛИ:

1.

Створити робочу групу в Комітеті з питань сім’ї, молодіжної

політики спорту та туризму щодо доопрацювання проекту Закону про внесення
змін до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо
скорочення контролюючих функцій державних органів) (реєстр. № 4567,
Кабінет Міністрів України).
2.

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 40

Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо скорочення
контролюючих функцій державних органів) (реєстр. № 4567, Кабінет Міністрів
України) на наступне засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики
спорту та туризму
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0

3.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Рекомендацій
комітетських слухань на тему: «Діяльність служб у справах дітей, підрозділів
Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я щодо запобігання
випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального
насильства щодо дітей».

УХВАЛИЛИ:
1.

Прийняти проект Рекомендацій комітетських слухань на тему:

«Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України,
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і

закладів охорони здоров’я щодо запобігання випадкам смертності дітей від
зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей» за
основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.
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