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., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.
Відсутні: Бакулін Є.М., Петренко О.М.
Запрошені:

Констанкевич

І.М.

–

народний

депутат

України;

Кремінь Т.Д. – народний депутат України; Філіпішина А.А. – представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Федорович Н.В. –
заступник Міністра соціальної політики України; Ярема О.Й. – заступник
Міністра молоді та спорту України; Вовк В.С. – заступник директора
департаменту захисту прав дітей та усиновлення – начальник відділу
соціального

захисту

дітей

Міністерства

соціальної

політики

України;

Карбишева В.О. – заступник директора департаменту – начальник відділу
організаційно – педагогічної діяльності та соціальних питань департаменту
професійної освіти Міністерства освіти та науки України; Баняс О.В. –
в.о. заступника директора департаменту зайнятості та соціального діалогу
Міністерства соціальної політики України; Волинець Л.С. – керівник

секретаріату міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав дітей –
пріоритет держави»; Якуб Г.А. – державний експерт директорату сім’ї та
соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України;
Карачун С.В. – головний спеціаліст відділу політики державних закупівель
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Миколюк Н.М. –
аналітик громадської організації «Асоціація міст України».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо надання державної підтримки багатодітним сім'ям з метою
підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. №5580, н.д. Бахтеєва Т.Д. та
ін.).
2.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну

допомогу сім'ям з дітьми" (щодо встановлення обов'язкового мінімуму виплат
на дітей одиноким матерям (батькам), одиноким усиновлювачам, матері
(батьку) у разі смерті одного з батьків, які є пенсіонерами), (реєстр.№ 5652, н.д.
Одарченко Ю.В.).
3.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо підтримки дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, (реєстр.
№ 7382, н.д. Денісова Л.Л. та ін.).
4.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді,
(реєстр. № 6751, н.д. Бублик Ю.В.).

Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про

5.

публічні закупівлі" щодо скасування тендерних процедур для закупівлі товарів
і послуг з організації безплатного гарячого харчування для дітей, що
постраждали

від

Чорнобильської

катастрофи,

(реєстр.

№6450,

н.д.

Констанкевич І.М. та ін.).
Про затвердження рекомендацій засідання «круглого столу» на

6.
тему:

«Визначення місця проживання,

участі одного з батьків у вихованні

дитини, врегулювання порядку виїзду дитини за межі України: практика і
проблеми».
7.

Різне.

1.

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної
підтримки багатодітним сім'ям з метою підвищення народжуваності в Україні,
(реєстр. №5580, н.д. Бахтеєва Т.Д. та ін.).
ВИСТУПИЛИ: Спориш І.Д. - народний депутат України голова
підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Федорович Н.В.
– заступник Міністра соціальної політики України;
УХВАЛИЛИ:
1.

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної
підтримки багатодітним сім'ям з метою підвищення народжуваності в Україні,
(реєстр. №5580, н.д. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна та ін.). за результатами
розгляду прийняти за основу в першому читанні.

2. Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань
молодіжної

політики,

сім’ї

та

дитинства

–

СПОРИША

ІВАНА

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

2.

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про
внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
(щодо встановлення обов'язкового мінімуму виплат на дітей одиноким матерям
(батькам), одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з
батьків, які є пенсіонерами), (реєстр.№ 5652, н.д. Одарченко Ю.В.).
УХВАЛИЛИ:
1.

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону

України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо встановлення
обов'язкового мінімуму виплат на дітей одиноким матерям (батькам), одиноким
усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які є
пенсіонерами), (реєстр.№ 5652, н.д. Одарченко Ю.В.). 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. щодо проекту Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки дитячих
санаторно-курортних та оздоровчих закладів, (реєстр. № 7382, н.д. Денісова
Л.Л. та ін.).
ВИСТУПИЛИ: Кремінь Т.Д. – народний депутат України; Федорович
Н.В. – заступник Міністра соціальної політики України; Силантьєв Д.О. –
народний депутат України, Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з
питань фізичної культури та спорту; Романова А.А. - народний депутат
України, Секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку туризму,
курортів та рекреаційної діяльності; Вовк В.С. – заступник директора
департаменту захисту прав дітей та усиновлення – начальник відділу
соціального

захисту

дітей

Міністерства

соціальної

політики

України;

Величкович М.Р. - народний депутат України, Перший заступник Голови
Комітету; Спориш І.Д. - народний депутат України голова підкомітету з питань
молодіжної політики, сім’ї та дитинства.
УХВАЛИЛИ:
1.

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про

внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки дитячих
санаторно-курортних та оздоровчих закладів, (реєстр. № 7382, н.д. Денісова
Людмила Леонтіївна та ін.). за результатами розгляду прийняти за основу в
першому читанні.
2.

Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з

питань податкової та митної політики.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

4.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення
додаткових гарантій працевлаштування молоді, (реєстр. № 6751, н.д. Бублик
Ю.В.).
УХВАЛИЛИ:
1.

Перенести розгляд щодо проекту Закону про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій
працевлаштування молоді, (реєстр. № 6751, н.д. Бублик Ю.В.) на наступне
засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

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

5.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проект Закону про
внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо
скасування тендерних процедур для закупівлі товарів і послуг з організації
безплатного

гарячого

харчування

для

дітей,

що

постраждали

від

Чорнобильської катастрофи, (реєстр. №6450, н.д. Констанкевич І.М. та ін.).
ВИСТУПИЛИ: Федорович Н.В. – заступник Міністра соціальної
політики України; Карбишева В.О. – заступник директора департаменту –
начальник відділу організаційно – педагогічної діяльності та соціальних питань
департаменту професійної освіти Міністерства освіти та науки України;
Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини; Спориш І.Д. - народний депутат України голова підкомітету з
питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Констанкевич І.М. – народний
депутат України; Романова А.А. - народний депутат України, Секретар

Комітету, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та
рекреаційної діяльності;
УХВАЛИЛИ:
1.

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення

змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо скасування
тендерних процедур для закупівлі товарів і послуг з організації безплатного
гарячого харчування для дітей, що постраждали від Чорнобильської
катастрофи, (реєстр. №6450, н.д. Констанкевич І.М. та ін.). за результатами
розгляду в першому читанні – відхилити.
2.Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з
питань економічної політики

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

6.
СЛУХАЛИ: Про затвердження рекомендацій засідання «круглого
столу» на тему:

«Визначення місця проживання, участі одного з батьків у

вихованні дитини, врегулювання порядку виїзду дитини за межі України:
практика і проблеми».
ВИСТУПИЛИ: Величкович М.Р. - народний депутат України, Перший
заступник Голови Комітету; Федорович Н.В. – заступник Міністра соціальної
політики України; Вовк В.С. – заступник директора департаменту захисту
прав дітей та усиновлення – начальник відділу соціального захисту дітей
Міністерства соціальної політики України;
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити проект Рекомендацій засідання «круглого столу» на

тему: «Визначення місця проживання,

участі одного з батьків у вихованні

дитини, врегулювання порядку виїзду дитини за межі України: практика і
проблеми» в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

7. Різне

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про погодження теми
щорічної доповіді про становище молоді в Україні за підсумками 2017 року
«Участь молоді у процесі реформування держави».
ВИСТУПИЛИ: Ярема О.Й. – заступник Міністра молоді та спорту
України.
УХВАЛИЛИ:
Погодити тему щорічної доповіді про становище молоді в Україні

1.

за підсумками 2017 року «Участь молоді у процесі реформування держави».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про переобрання Голови
підкомітету з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

УХВАЛИЛИ:
1.

Звільнити з посади Голови підкомітету з питань відпочинку та

оздоровлення дітей – члена Комітету Бакуліна Євгена Миколайовича.

2.

Перейменувати підкомітет з питань відпочинку та оздоровлення

дітей на підкомітет з питань оздоровлення та відпочинку дітей.
3.

Обрати Головою підкомітету з питань оздоровлення та відпочинку

дітей – члена Комітету Велікіна Олега Марковича.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 1.

Голова Комітету

А.ПАЛАТНИЙ

Секретар Комітету

А. РОМАНОВА

