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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: Чуркіна О.І. – заступник Міністра соціальної політики з
питань європейської інтеграції; Кулеба М.М. – Уповноважений Президента
України з прав дитини; Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; Капустін С.В. – генеральний директор
державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»;
Лебединський Є. Б. – директор державного підприємства «Молода Гвардія»;
Колбаса Р.С. – директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення
Міністерства соціальної політики України; Древаль В.Ю. – заступник
директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення - начальник відділу
нормативно – методичного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей
Міністерства соціальної політики України; Олійник Д.С. – заступник директора

департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України;
Князєв

С.В.

–

заступник

начальника

Державної

установи

«Центр

обслуговування підрозділів національної поліції України»; Аузін Р.О. –
заступник начальника управління – начальник першого наглядового відділу за
додержанням

законів

при

провадженні

досудового

розслідування

та

підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України;
Бойко С.М. – начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної
політики департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства
фінансів України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку

2017 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку
та оздоровлення дітей влітку 2018 року.
2.

Про ефективність використання коштів державного бюджету на

заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги
та підтримки, за матеріалами Рахункової палати України.
3.

Різне.

1.-2.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про підсумки організації
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року та заходи Кабінету
Міністрів України щодо організації відпочинку та про оздоровлення дітей
влітку 2018 року. та про ефективність використання коштів державного
бюджету на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують
особливої уваги та підтримки за матеріалами Рахункової палати України.

ВИСТУПИЛИ: Чуркіна О.І. – заступник Міністра соціальної політики з
питань європейської інтеграції; Романова А.А – секретар Комітету, голова
підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності;
Колбаса Р.С. – директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення
Міністерства соціальної політики України; Величкович М.Р. - перший
заступник Голови Комітету; Петренко О.М. - заступник Голови Комітету,
голова підкомітету з питань національно - патріотичного виховання дітей та
молоді; Олійник Д.С. – заступник директора департаменту з питань соціальної
політики Рахункової палати України; Силантьєв Д.О. - заступник Голови
Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту; Кулеба
М.М. – Уповноважений Президента України з прав дитини; Філіпішина А.А. –
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Капустін
С.В. – генеральний директор державного підприємства України «Міжнародний
дитячий центр «Артек»; Лебединський Є. Б. – директор державного
підприємства «Молода Гвардія»; Бойко С.М. – начальник відділу фізичної
культури, спорту та молодіжної політики департаменту видатків бюджету
соціальної сфери Міністерства фінансів України; Аузін Р.О. – заступник
начальника управління
додержанням

законів

– начальник першого наглядового відділу за
при

провадженні

досудового

розслідування

та

підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України;
Велікін О.М. - голова підкомітету з питань оздоровлення та відпочинку дітей.
УХВАЛИЛИ:
1.

Затвердити проект рішення Комітету «Про підсумки організації

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року та заходи Кабінету
Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку
2018 року.»
2.

Затвердити

проект

рішення

Комітету

«Про

ефективність

використання коштів державного бюджету на заходи із оздоровлення та

відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки за
матеріалами Рахункової палати України.»
3.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

3.
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо доопрацьованого
проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах
децентралізації».
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити членам Комітету повторно подати доопрацьований проект
Постанови про Рекомендації парламентських слухань на розгляд Верховної
Ради України.
2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
доопрацьованого проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань
у першому читанні прийняти його за основу та в цілому.
3. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – Палатного
Артура Леонідовича.

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

Голова Комітету
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Секретар Комітету
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