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., Петренко О.М.
Відсутні: Бакулін Є.М.
Запрошені: Павленко Ю.О. – народний депутат України; Чуркіна О.І. –
заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської
інтеграції; Петухов С.І. – заступник Міністра

юстиції України з питань

європейської інтеграції; Червак Б.О. – перший заступник Голова Державного
Комітету телебачення та радіомовлення; Кулеба М.М. – Уповноважений
Президента України з прав дитини; Філіпішина А.А. – представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Колбаса Р.С. –
директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства
соціальної

політики

України;

Кирилич

В.П.

–

заступник

директора

департаменту консульської служби, начальник управління консульського
забезпечення Міністерства закордонних справ України; Руда Л.Р. – заступник

начальника управління – начальник відділу укладення міжнародних договорів
про правову допомогу Міністерства юстиції України; Шепелева М.М. –
начальник відділу міжнародного усиновлення Міністерства закордонних справ
України; Єнборисов В.Ю. – заступник начальника організаційно-аналітичного
відділу

департаменту

міжнародного

поліцейського

співробітництва

Національної поліції України; Волинець Л.С. – керівник секретаріату
міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав дітей – пріоритет
держави»; Дорош К.С. – провідний інспектор правового відділу департаменту
міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України;
Матвійчук В.М. – заслужений економіст України, експерт.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

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.).
2.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді,
(реєстр. № 6751, н.д. Бублик Ю.В.).
3.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647,
н.д. Палатний А.Л. та ін.)
4.

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про

оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які
загинули або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням
професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, (реєстр. № 7537, Кабінет Міністрів України).

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про

5.

оздоровлення та відпочинок дітей" щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої уваги та державної підтримки (реєстр. № 7537-1,
н.д. Тимошенко Ю.В. та ін.).
Проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист

6.
дітей

та

співробітництво

з

питань

міждержавного

усиновлення,

(реєстр. № 0166, Президент України).
7.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та
співробітництво з питань міждержавного усиновлення, (реєстр. № 7195,
Президент України).
8.

Різне.

1.
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.

Рекомендувати Верховній Раді України 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 Юрій
Віталійович). за результатами розгляду - відхилити.
2.

Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань

молодіжної політики, сім’ї та дитинства – Спориша Івана Дмитровича.

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

2.
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.

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових
гарантій працевлаштування молоді, (реєстр. № 6751, поданий народним
депутатом України Бубликом Юрієм Васильовичем) за результатами розгляду
- відхилити
2.

Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань

молодіжної політики, сім’ї та дитинства – Спориша Івана Дмитровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

3.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду
дитини за межі України, (реєстр. № 6647, н.д. Палатний А.Л. та ін.)
ВИСТУПИЛИ: Величкович М.Р. - народний депутат України, перший
заступник Голови Комітету.

УХВАЛИЛИ:

1.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647, н.д.
Палатний А.Л. та ін.) за результатами розгляду у першому читанні - прийняти
за основу з урахуванням пропозицій Комітету.

2.

Доповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови

Комітету – Величковича Миколу Романовича
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

4- 5
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про
внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено
інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, (реєстр. № 7537, Кабінет
Міністрів України) та проекту Закону про внесення зміни до статті 1 Закону
України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки
(реєстр. № 7537-1, н.д. Тимошенко Ю.В. та ін.).
ВИСТУПИЛИ: Чуркіна О.І. – заступник Міністра соціальної політики
України з питань європейської інтеграції; Червак Б.О. – перший заступник
Голови Державного Комітету телебачення та радіомовлення; Кулеба М.М. –
Уповноважений Президента України з прав дитини; Філіпішина А.А. –
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Матвійчук В.М. – заслужений економіст України, експерт; Павленко Ю.О. –
народний депутат України; Романова А.А. – народний депутат України,
секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та

рекреаційної діяльності; Велікін О.М. – народний депутат України, голова
підкомітету з питань оздоровлення та відпочинку дітей; Величкович М.Р. –
народний депутат України, перший заступник Голови Комітету.
УХВАЛИЛИ:
1. рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
першому читанні прийняти проект Закону України про внесення зміни до статті
1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей
журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з
виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, (реєстр. №7537), поданий Кабінетом Міністрів
України, за основу, з врахуванням при його підготовці до другого читання
окремих положень проекту Закону України про внесення зміни до статті 1
Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки,
(реєстр. №7537-1), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В.
та Івченком В.Є.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

6-7.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про
приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань
міждержавного усиновлення, (реєстр. № 0166, Президент України) та проекту
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з
питань міждержавного усиновлення, (реєстр. № 7195, Президент України).
ВИСТУПИЛИ: Петухов С.І. – заступник Міністра юстиції України з
питань європейської інтеграції; Чуркіна О.І. – заступник Міністра соціальної
політики України з питань європейської інтеграції; Кулеба М.М.

–

Уповноважений Президента України з прав дитини; Кирилич В.П. – заступник
директора

департаменту

консульського

консульської

забезпечення

служби,

Міністерства

начальник

закордонних

управління

справ

України;

Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини; Павленко Ю.О. – народний депутат України; 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

приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань
міждержавного усиновлення, (реєстр. № 0166, Президент України) за
результатами розгляду у першому читанні – прийняти за основу.
2.

Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України у

закордонних справах.
3.

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням України до
Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного
усиновлення, (реєстр. № 7195, Президент України) за результатами розгляду у
першому читанні – прийняти за основу.
4.

Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань

молодіжної політики, сім’ї та дитинства – Спориша Івана Дмитровича.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

8. Різне
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо організації та
проведення комітетських слухань з прав дитини в Україні в умовах збройного
конфлікту у березні - квітні 2018 року.

УХВАЛИЛИ:
1.

Пропозицію про організацію та проведення комітетських слухань з

прав дитини в Україні в умовах збройного конфлікту за пропозицією
Канадської неурядової організації «Stabilization Support Services» у березні квітні 2018 року – відхилити.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.
Голова Комітету

А.ПАЛАТНИЙ

Секретар Комітету

А. РОМАНОВА

