СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму
31 травня 2016 року
Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні колеги і шановні присутні! Розпочинаємо

засідання нашого комітету. Немає зауважень? Немає.
Список запрошених на засідання комітету 31 травня 2016 року:
Гончаренко Олексій Олексійович - народний депутат України, голова
групи фракції БПП.
Даневич Микола Володимирович – заступник міністра молоді

та

спорту України.
Колбаса Руслан Сергійович – директор Департаменту по захисту прав
дітей та усиновленню Міністерства соціальної політики України.
Дятленко Сергій Миколайович – заступник директора Департаменту
загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки
України.
Фартушна Олена Володимирівна – начальник Управління у справах
людей

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства освіти і

науки України.
Грива

Анатолій

Миколайович

–

головний

спеціаліст

Відділу

позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту
професійної освіти Міністерства освіти і науки України.
І Шуст Наталія.
Де в нас Шуст Наталія?
Ви

тут? Так сідайте, тут же

якщо…Сідайте.
Спостерігач моніторингу "Відкрито".

є місця, щоб був мікрофон,

А що це за моніторинг у вас такий? Добре. Ви, це спостерігаєте зараз
за нами, так? Добре. Дуже приємно. Ми завжди відкриті до громадських
організацій і до журналістів. Ви ж бачите, у нас навіть трансляція завжди
пряма іде.
Так,

шановні колеги, я пропоную, ми ще очікуємо автора

законопроекту (а його не має зараз) Вінника. Я думаю, що

ми з третього

питання почнемо.
Тоді пропонується розглянути проект постанови про звернення
Верховної Ради України до Виконавчого комітету
футболу щодо

включення до порядку денного

Міжнародної федерації
чергового Конгресу

Міжнародної федерації футболу питань про виключення Російського
футбольного союзу зі складу

Міжнародної федерації футболу та про

перегляд рішень конгресу ФІФА щодо проведення фінальних змагань
Чемпіонату світу з футболу о 2018 році на території Російської Федерації,
номер законопроекту 4681, поданий народними депутатами України
Гончаренко, Палатним.
Хочу, шановні колеги, нагадати, що наш комітет є головним з цього
питання. Два співавтора законопроекту, я нагадаю слово народному депутату
автору законопроекту Гончаренко Олексію Олексійовичу. Будь ласка.
ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую, Артур Леонідович.
Шановні колеги, на ваш... до вашої уваги представляється проект
постанови. Цілі дуже прості і ясні: в нас зараз буквально дуже скоро
починається великий форум європейський з футболу, а наступна

велика

подія – це Чемпіонат світу з футболу в 2018 році. І, на жаль, так сталося, що в
2010 було прийнято рішення виконавчим комітетом ФІФА про те що цей
футбольний форум пройде в Російській Федерації. А його організатором
стане російський Футбольний союз. Ну, звичайно, в 2010 році Росія була
державою, яка не порушує міжнародне законодавство, але ми всі знаємо, що
сталося в 2014 році – окупація Криму, війна на Донбасі, і сьогодні, ну, як на

мене просто Росія не має морального жодного права приймати такий форум,
тим більше, що метою Міжнародної федерації футболу є мир, є єднання, ні –
дискримінації, це все те, що сьогодні брутально порушує Росія.
Крім того, як один з делегатів України в Парламентській асамблеї Ради
Європи, хочу повідомити вас, що було навіть спеціальні слухання в ПАРЄ
стосовно питання про корупцію в футболі. І як раз піднімалося питання, що
отримала це право проведення Чемпіонату світу з футболу на корупційних
засадах. Зараз іде розслідування стосовно чиновників ФІФА і в тому числі
деякі з них заарештовані, знаходяться в Сполучених Штатах Америки.
Слідство веде Федеральне бюро розслідувань, ФБР Сполучених Штатів
Америки. Це ще один привід для того, щоб переглянути це рішення.
Верховна Рада ще жодного разу це питання не піднімала, але воно є
дуже актуальним. Давайте уявимо собі, що наша збірна виступить
нормально, пройде на Чемпіонат світу з футболу, ну, і тоді у нас буде
реально дуже важка ситуація: що робити, як це питання вирішувати. Тому
поки що до цього не дійшло. І поки ми маємо ще час, і Міжнародна
федерація футболу має час для того, щоб переглянути це рішення і ати
можливість іншій країні провести цей форум і підготуватись до цього є така
пропозиція до вас, щоб ви підтримали, а потім до Верховної Ради під таке
звернення.
Хочу звернути вашу увагу, що серед авторів постанови є представники
і фракції БПП, і "Народний фронт", і "Самопоміч", і "Батьківщина", і
позафракційні. Ну, тобто, в принципі, весь склад парламенту. Ось. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. Я вважаю, що є час, в
нас є ще час для того, щоб ФІФА переглянула своє рішення і для того, щоб
Чемпіонат світу–2018 пройшов у більш демократичній країні. І я впевнений,
що нашій українській команді буде гараздо зручніше і грати, і спокійніше,
тому що ми знаємо, що буде обов'язково буде тиск на українську збірну. І для
того, щоб показати найкращі результати, а наша збірна варта того, щоб

показати найкращі результати, я впевнений, що вона підготується. Я думаю,
що для нас, для всіх і для всіх, всієї демократичної спільноти буде найкраще,
щоб Чемпіонат-2012 світу з футболу проводився в більш демократичній
державі.
Слово хочу надати заступнику міністра молоді і спорту Даневича
Миколі Володимировичу.
ДАНЕВИЧ М.В. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня,
Артур Леонідович! Я хочу сказати, що і проінформувати комітет про те, що
Міністерство призупинило взагалі роботу з Російською Федерацією і ми
тільки, наші команди приймають участь в міжнародних змаганнях, які
проводяться на цій території.
_______________. (Не чути)
ДАНЕВИЧ М.В. Ні. Тільки чемпіонат світу, тільки офіційні змагання,
чемпіонату світу та Європи.
Щодо даного проекту постанови. Я хочу вас проінформувати, що
Міністерство молоді і спорту в цілому підтримує проект постанови
Верховної Ради.
В той же час, ми б хотіли зауважити, що в тексті проекту назви
"Міжнародна федерація футболу" необхідно замінити правильною назвою
"Міжнародна федерація футбольної асоціації".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що технічна правка приймається. Тобто…
Ну, в мене, як у співавтора законопроекту, немає зауважень. Я думаю у
Олексія Олексійовича немає. Да? Жодного. Ми вносимо правку в цю
постанову, яка тільки що була озвучена заступником міністра.
Будь ласка.

______________. Дякую. Там є ще технічна про перегляд… Це зараз
вони змінили устав і зараз приймає рішення конгреси, коли приймали був
виконком ФІФА. Тому там, де "про перегляд рішення конгресу", "про
перегляд рішення виконкому ФІФА".

Це також технічна. Це дякуючи

робітникам, працівникам секретаріату …
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги! Я думаю, що слово, хочу надати членам комітету…
Надається заступнику голови комітету Силантьєву Денису Олеговичу. Будь
ласка.
Я потім всім надам.
СИЛАНТЬЄВ Д.О. Шановні колеги! Ну, я вважаю, що це слушна
пропозиція, що дуже актуальна, актуальний проект постанови, що стосується
ігнорування чи виключення Російської Федерації з країн проведення
Чемпіонату світу. Спорт це такий засіб завдяки якому навпаки припиняються
всі війни, навпаки починається якийсь спокій, мир та злагода в країнах, в
усьому світі. Неможна асоціювати країну, яка сьогодні є агресором, з таким
масовим мероприятием як спорт, який несе мир та добро по всьому світі.
Тому, як голова підкомітету, підтримую запропоновану пропозицію і
проект постанови, що стосується звернення до виконавчого комітету
Міжнародної федерації футболу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Будь ласка. Спориш Іван Дмитрович.
СПОРИШ І.Д. Вітаю всіх.
Мені здається, що це дійсно законопроект завчасний. Казалось би два
роки, але разом з тим ми зараз з вами будемо вболівати за нашу країну, за
нашу футбольну команду у Франції. Я думаю, що ми зараз з піднесенням

чекаєм цих не далеко, це всього-на-всього 12 днів, да. Тому я думаю, що це
досить завчасно. І в незалежності від того чи як Росія дальше поступить

з

Кримом з Донбасом, Луганськом. Дасть Бог все добре, все до нас
повернеться. Все рівно даний законопроект актуальний, щоб дійсно наказати
країну агресора, яка взагалі, не повинна як то кажуть робити і проводити такі
змагання, якщо вона дійсно є агресором. Тому я рахую, даний законопроект
дійсно він повинен бути прийнятий і в цілому, і за основу, і у Верховній Раді,
я думаю, що ми його підтримаємо майже всіма голосами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олег Миколайович Петренко, будь ласка.
ПЕТРЕНКО О.М. Я хотів би акцентувати на одній такій… на
важливому моменті, що якщо не дай Боже все ж таки Чемпіонат світу буде
проходити в Росії і в любому випадку знайдуться такі відчайдухи в Україні,
які поїдуть підтримувати нашу збірну. І всі вони будуть, всі ці люди будуть
наражатися на величезну небезпеку. Величезна вірогідність того, що може
статися якась трагедія. Так от ми повинні… я не знаю на скільки це вплине
на ФІФА, але точно знаю одне, що ми повинні собі своє сумління у всякому
випадку, не дай Боже таке, щоб ми потім самі собі не говорили, що ми могли
щось зробити хоть щось для цього зробити щоб запобігти цьому. Але ж не
зробили. Тому абсолютно підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Миколайович, я хочу сказати, що Олег
Миколайович він більш професійно знається про ці питання, тому що, да, він
вболівальник дуже активний вболівальник. Він ще голова підкомітету з
патріотичного виховання, і я думаю, що він дійсно прав. Ми ще не казали про
цю ситуацію, що багато хлопців наших поїде підтримувати, не дай Боже ця
ситуація пройде. І багато з них буде зареєштованих і таких Надій Савченко у
нас буде дуже багато. Так. І потім це буде проблема для нашої держави ці
питання вирішувати.

Тому шановні колеги, Анна Анатоліївна будь ласка, Романова секретар
комітету.
РОМАНОВА А.А. Я ще хочу додати, що навіщо, наприклад, Росії було
підкуповувати або там займатися корупцією, щоб в решті вибороти собі ці
фінальні

змагання

саме

на

території

Росії.

Тому

що

величезна

пропагандистська машина Кремля якраз-таки використовує ось ці моменти
спортивні, які мають позитивний ефекти для того, щоб створювати лояльне
ставлення до своєї держави.
І зараз всі наші дипломати, в тому числі і парламентарі, які беруть
участь в міжнародних переговорах та ось таких міжпарламентських
асамблеях, стикаються з хибним лояльним ставленням до Росії, яке Росія
сформувала також в тому числі за рахунок ось таких позитивних світових
чемпіонатів у галузі спорту, у галузі культури.
Тому це важливо не лише заради того, що ось, наприклад, Україна не
хоче там, щоб на території Російської Федерації такі знакові змагання
проводились. Це тому, що Росія використає як момент лояльності, як момент
для того, щоб міжнародні, на міжнародній арені там європейські держави
скоріше зняли санкції з Росії, в тому числі економічні, ми не можемо цього
допустити. Ми не можемо, щоб завдяки таким хорошим подіям як спорт, як
культура, держава-агресор виправдовувала кров'ю, яку вона проливає на
території України.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анна Анатоліївна.
Шановні колеги, я користуючись тим, що ми сьогодні знаходимось, під
камеру хочу сказати. Вчора у місті Москві наша фехтувальниця-шабліска
Ольга Харлам виграла дуже престижний турнір "Московська шабля" і
отримала шаблю. Тобто в Москві лунав український гімн і піднімався
український стяг. Хочу її привітати.

(Оплески)
Дякую.
Шановні колеги, на цій прямій ноті я хотів би перейти до голосування,
якщо …
Перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами
розгляду

проекту постанови 4681 у першому читанні прийняти його за

основу та в цілому.
І друге. З доповідачем від комітету визначити голову підкомітету з
питань фізичної культури і спорту Силантьєва Дениса Олеговича. Немає
зауважень? Прошу голосувати.
Хто – "за"? Проти? Утримався?
Одноголосно.
Дякую, Олексій Олексійович.
ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую, шановні колеги, дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ця постанова дійсно пройде і підтримає
вся сесійна зала, крім "Опозиційного блоку", а, може, і він підтримає. Дякую,
Олексій Олексійович.
Шановні колеги, переходимо до… Да, будь ласка.
_______________. Дозвольте три хвилинки… Артур Леонідович,
дозвольте три хвилинки проінформувати комітет. У нас пройшов оргкомітет
щодо підготовки до Олімпійських ігор, у нас олімпійській рік. Ви знаєте, що
залишилося 65 днів до Олімпіади. В Конча-Заспі в кінці тижня в п'ятницю
відбувся оргкомітет за участю Прем’єр-міністра, міністрів, були поставлені
завдання. Ми зробили зустрів Прем’єр-міністра зі спортсменами. До речі, в
той час знаходилися і були тренування у нашої жіночої збірної з важкої
атлетики, перші номери. Були борці греко-римської вільної боротьби, були
спортсмени з спортивної гімнастики. На нашу думку, прем'єр був

зацікавлений, здивований, да, цим масштабом, скільки

спортсменів

одночасно знаходиться на олімпійській базі. І він підтримав ідею, ми зараз
дамо пропозиції щодо покращення умов спортсменів. І він запропонував,
взяв

на

себе

зобов'язання

про

те,

що

допоможе

зробити

чи

многофункціональний якийсь комплекс чи басейн. Ми дамо пропозиції, ми
вас теж проінформуємо.
Був Микола Романович, він був присутній від комітету, теж підтримав
цю ідею. Крім того, я хотів би вас проінформувати про те, що наша хокейна
збірна вийшла в групу 1А і в наступному році у нас буде відбуватися
Чемпіонат світу з хокею. От це буде приблизно в квітні місяці. І на
сьогоднішній день у нас непогані показники в параолімпійськім спорті. Ви
знаєте, що наші і плавці, і фехтувальники паралімпійці здобули дуже багато
медалей, от. Ми вас будемо інформувати. Ми і зараз вас інформуємо про те,
що відбувається.
Практично

кожен

день

українські

спортсмени

отримують,

продовжують отримувати ліцензії на олімпіаду і паралімпійці. Кожен день
практично

наші спортсмени беруть участь у світових, у європейських

змаганнях і отримують золоті, срібні і бронзові медалі.
Дякую вам.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович.
Дякую міністерству за співпрацю тісну з комітетом.
Я впевнений, що наша команда достойна не зважаючи на економічну
кризу. І я знаю, що було багато проблем у різних видів спорту, у різних
федерацій, і фінансування було не таке добре як воно могло бути. Тому що
багато комерційних структур, які сьогодні фінансували наш спорт, спорт
вищих досягнень - вони, на жаль, не змогли це зробити. Але я впевнений,
що дух патріотизму і велика робота, яка була проведена тренерським
складом і федераціями різними, Міністерством молоді і спорту за підтримки
нашого комітету, я думаю, що вона надасть результати і ми

в Ріо-де-

Жанейро привеземо ту кількість медалей, ту кількість нагород, які будуть
позиціонувати нашу державу

в світі як дійсно, спортивну державу, і не

зважаючи на все, ми залишаємося спортивною державою.
_______________. Артур Леонідович, я хотів…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.
_______________. Вітання від Жана Беленюка, Верняєва за те, що ваш
комітет допоміг в отриманні житла. Ми дуже вам дякуємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович.
Я думаю, що це наша робота, щоб наші спортсмени ті, які показують
великі

результати і завдяки яким сьогодні лунає український гімн,

піднімається український прапор. Ми повинні їм допомагати, щоби держава
їх стимулювала і щоб вони

мали житло, щоб вони

утримання. І щоб ми могли, знаєте,
структури, щоб вони не йшли

щоб вони

мали достойне

не йшли в комерційні

на пенсію як кажуть, а показували

такі

результати. І це наша…
А ще велика проблема (от Денис Олегович мені підказує дуже так
влучно), що щоб вони не виїжджали за кордон. І ми знаємо, що

багато

сьогодні наших спортсменів є на контрактах у різних країнах світу і Європи, і
багато з них получають громадянство в цих странах, тому що це вже є
пропозиція чи питання те, що підіймають ті федерації тих стран, тому що,
безумовно, ті спортсмени, які отримували у нас ту базу, той фундамент
вони, дійсно, показували високі результати і в них зацікавлені керівництво
держави, яке

має можливість заробітну платню велику платить і має

можливість надавати житло і, безумовно, вони потребують того, щоб вони
отримували їх громадянство. Тобто ми втрачаємо великих спортсменів, ми
втрачаємо

позиціювання. Но я впевнений, що все ж таки більшість

спортсменів – це патріоти, вони не тільки за гроші їдуть, а за те, що вони
люблять нашу державу ы за неї багато з них в зоні АТО і життя поклали і
сьогодні знаходяться. Дякую.
Шановні колеги, переходимо до другого пункту порядку денного.
Пропонується розглянути

закон… проект Закону про внесення змін до

деяких законів України щодо поновлення права на освіту. Номер
законопроекту 4173. Поданий народними депутатами України Королевською
і Солодом.
Хочу нагадати, шановні колеги, наш комітет є… Дякую, Миколо………
Наш комітет є головний з цього питання. Ми уже в третій раз переносимо
цей законопроект… другий раз переносимо законопроект. Нема авторів
законопроекту. Пропоную відхилити його. Немає зауважень? А, другий раз.
Перегосимо ще раз і потім відхиляємо. То тоді переносимо.
Пропоную… пропонується законопроект № 4173 перенести на
слідуюче засідання комітету.

Прошу голосувати. Хто - "за", проти,

утримався? Одноголосно.
Шановні колеги, поки

чекаємо народного депутата Вінника… але

якщо його не буде, ми теж відхилимо, я думаю, його законопроект.
Так, переходимо до наступного пункту порядку денного. Четвертий.
Зараз знайдемо його. Пропонується розглянути проект Закону про внесення
змін до деяких законів України щодо відновлення

прав громадян на

безкоштовну освіту. Це номер законопроекту 2247а. Поданий народними
депутатами України Бондарем, Яценком.
Шановні колеги, наш комітет не є головним цього питання, ми можемо
розглянути цей законопроект. Від Міністерства освіти і науки України слово
надається Дятленку Сергію Миколайовичу. Будь ласка, Сергій Миколайович.
ДЯТЛЕНКО С.М.

Добрий день шановний головуючий, шановні

колеги, народні депутати. Міністерство в цілому підтримує позицію
депутатів щодо покращення фінансової ситуації в освіті, але в нас є

конкретні зауваження до самого законопроекту, який не дозволяє його
рекомендувати

прийняти

у

такому

вигляді.

Зокрема

положеннями

законопроекту визначається доручення центрального органу виконавчої
влади

в сфері освіти, тобто Міністерство освіти забезпечити випуск та

видрук підручників методичної літератури на безоплатній основі. …….
питання вже прийнято на підставі внесення змін до Закону про освіту на
підставі Закону про внесення змін до деяких законів освіти щодо
безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та педагогічних працівників.
Слідуючий пункт, в законопроекті передбачається щодо ліквідації
дошкільних навчальних закладів, що засновник державного чи комунального
дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його
зменшити в ньому площу територій, кількість груп, а також здавати
приміщення будівлі. Ну, така норма, взагалі, не може бути без заперечною,
тому що є демографічна ситуація, є створення об'єднаних територіальних
громад, які вимагають саме такої реорганізації. І крім того, це порушує Закон
про місцеве самоврядування в Україні до якого, до речі, не планується
внесення змін. Відповідно до якого сказано, що рішення про ліквідацію або
реорганізацію здійснюється за рішенням місцевої ради. Ну, і крім всього
іншого реалізація цього законопроекту вимагає додаткових коштів, про які не
йдеться.
________________. А яка сума?
ДЯТЛЕНКО

С.М.

пояснювальній записці

Тут

немає

розрахунків

ніяких,

немає

в

ніяких розрахунків, там пишеться навіть, що не

потребує додаткових коштів. Ну, і це вбачається нам не точним, не
вказуються джерела, додаткове фінансування чи внесення зміни до бюджету і
інші надходження, причому не тільки до державного, а і до місцевих

бюджетів, оскільки частина тих видатків, які плануються відповідно до цього
закону, має лягти на плечі саме місцевих бюджетів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Миколайович.
Від Міністерства соціальної політики України слово надається Ковбасі
Руслану Сергійовичу. Будь ласка.
КОВБАСА Р.С. Дякую, Артур Леонідович.
Шановні

народні

депутати!

Міністерство

соціальної

політики

опрацювало даний законопроект. Законодавчі пропозиції до статті 41 Закону
України "Про освіту" стосується дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування, які є учнями державних професійних навчальних закладів,
зокрема, зазначені категорії дітей перебувають на повному державному
утриманні. На сьогодні чинна законодавча норма передбачає, що на повному
утриманні держави перебувають діти сироти, діти позбавлені батьківського
піклування, які є учнями не лише державних, а і комунальних професійнотехнічних навчальних закладів. Тому запропоновані законопроектом зміни
обмежують право на повне державне утримання дітей сиріти, дітей
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у комунальних
закладах.
Також законопроектом пропонується внести зміни до абзацу п'ятого
частини третьої статті 5 та частини шостої статті 13 Закону України "Про
охорону дитинства" щодо пільгового проїзду учнів загальноосвітніх
начальних закладів, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних
навчальних закладах. Також пільгового проїзду дітей з багатодітних сімей.
Звертаємо увагу, що запропонована норма статті 5 не враховує право
дітей позбавлених батьківського піклування та потребує узгодження з
Законом

України

"Про

забезпечення

організаційно-правових

умов

соціального захисту дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування"

та Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування" в частині пільгового проїзду
зазначених категорій. Зокрема, чинними актами передбачено, що для дітей
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що виховуються,
навчаються в навчальних закладах, видається єдиний квиток, який дає право
на безоплатний проїзд у громадському транспорті, крім таксі, а також у
період літніх канікул учні професійно-навчальних закладів.
І стосовно пільгового проїзду дітей з багатодітних сімей. Варто
зазначити, що відповідно до Закону про охорону дитинства, дітям з
багатодітних

сімей

надається

безоплатний

проїзд

усіма

видами

пасажирського транспорту (пасажирського крім таксі), автомобільним
транспортом загального

користування в сільській місцевості, а також

залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами.
Отже, законодавством не передбачено обмеження

щодо права дітей

з

багатодітних сімей на пільговий проїзд.
Враховуючи зазначене, Міністерство соціальної політики не підтримує
законопроект, оскільки він потребує доопрацювання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Сергійович.
Від Міністерства фінансів

України слово надається Оверчуку

Олександру Валерійовичу. Немає його. Добре.
Слово надається народному депутату

України Споришу Івану

Дмитровичу.
Будь ласка.
СПОРИШ І.Д.
Дякую.
Я думаю, сьогодні, дійсно, ми розглядаємо даний законопроект
здавалось би

непогана в нього мета – це повернути

і

пільги для учнів

дошкільних, шкільних і професійно-технічних навчальних закладів. І досить
багато є позитиву, і це, дійсно, і пільговий проїзд, і харчування дітей. Вже
було сказано, що безоплатне

отримання підручників – це вже вирішене

дане питання.
Тому сьогодні досить спірним є це питання. Чому? А тому що
профільні міністерства, вони вже дали оцінку і здавалось би, на

розгляд

нашого комітету виноситься: або прийняти його за основу, або, дійсно,
відправити на доопрацювання. І я думаю, що
профільні міністерства і

в зв'язку з тим, що все-таки

я думаю, Міністерство фінансів також буде

підтримувати на доопрацювання. І, мабуть, більш логічним буде, якщо ми
відправимо дане питання на доопрацювання.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Будь ласка, хто ще

з членів комітету хоче

виступити? Ніхто, так?
Шановні колеги, зважаючи на
законопроект, на наш погляд,

те, що

задумка хороша, але

він ще абсолютно сирий і там немає

розрахункових платежів, які там повинні бути. І ми не можемо, ні автори
законопроекту сьогодні, ні профільні міністерства не готові сьогодні
відповісти, Міністерства фінансів не було для того, щоби, яке це буде
навантаження на бюджет. Тобто, я вважаю, що ми ще не є головними з цього
питання і я думаю, що ми рекомендуємо сьогодні на доопрацювання
відправити і нехай вже приймають профільний комітет рішення. Тобто, тоді
приймаємо рішення.
Перше: рекомендувати Верховній Раді України за результати розгляду
проекту постанови…
Перепрошую, який у нас там номер зараз?
Рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду проекту
Закону

2247а

направити

законодавчої ініціативи.

законопроект

на

доопрацювання

авторам

І друге: рішення нашого комітету відправити до профільного Комітету
з питань науки та освіти.
Прошу голосувати. Хто - "за"? "Проти"? "Утримався"? Одноголосно.
Дякую.
Переходимо до наступного порядку. пропонується розглянути проект
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо інклюзивного
реабілітаційного соціального туризму (номер законопроекту 4271), поданий
народними депутатами України Артеменком, Романовою.
Шановні колеги, наш комітет не є головним з цього питання. Тому
слово надам автору законопроекту – секретарю нашого комітету, народному
депутату України Романовій Анні Анатоліївні. Будь ласка.
РОМАНОВА А.А. Дуже дякую.
Головним автором був депутат Томенко, який зараз не є депутатом. І
чого стосується даний законопроект? У нас досі у нашому застарілому Законі
України "Про туризм", що ми зараз займаємось і рекомендаціями
парламентських слухань, що ми ухвалили, ми маємо взагалі підготувати
якісний, новий, великий закон України про туризм. Не визначено дуже багато
видів туризму, дуже багато. Це стосується не лише реабілітаційносоціального туризму, а ще багатьох видів.
Тому даний законопроект – це люди з обмеженими можливостями,
організації якраз включили ось в цей застарілий Закон України "Про туризм"
визначення одного з видів туризму: "інклюзивний реабілітаційно-соціальний
туризм". І пропонуються такі зміни. Тобто вони дали визначення, також вони
в інших

статтях прописали, що забезпечення

прав громадян, які

перебувають… А, вони внесли зміни до Закону України "Про туризм", вони
зміни внесли до ряду інших законів України. Так, про соціальні послуги теж
там визначення реабілітаційно-соціального туризму внесли. Тобто фактично
вони створили правову базу і для того, щоб у нас в Україні не забували, що
також є люди з обмеженими можливостями, вони можуть і хочуть

подорожувати, в тому числі по Україні. І їм треба робити для цього умови,
звичайно, цей законопроект. Він не несе якоїсь відповідальності перед
умовно місцевим самоврядуванням, чиновниками або забудовниками, які не
створили таких умов. Але те, що в нашій законодавчій базі з'явиться таке
визначення, як є в усіх європейських країнах, це вже показує, що наша
країна, вона цивілізована і вона іде на зустріч до людей з особливими
потребами. Тобто, так, був цей основний комітет – це Третьякова, як він
називається, право....
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пенсіонерів, да, інвалідів. Вони його відхилили за
визначенням, що законопроект має декларативний характер, ну, начебто він
не несе ніякої відповідальності, тобто їх логіка така, що якщо ми в правове
поле внесемо поняття інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм, від
цього нічого не зміниться.
Ну, я хочу сказати, що ми такі законопроекти приймаємо і, насправді,
зміниться, тому що ми як раз покажемо, що цей, ну, Україна прагне не
забувати про людей з обмеженими можливостями. Ми можемо, звичайно,
поступити іншим шляхом. Тобто великий Закон України про туризм, який
готується, також, ну, в тому числі, ось все це включити, тобто не змінювати
так поетапно по декілька законопроектів, там, наприклад, зараз можна
підготувати окремий законопроект, окремі зміни щодо визначення ділового
туризму, ось і прописати, якого теж ще немає в нинішньому Законі України
про туризм. Я думаю, що це буде справедливо - його зараз прийняти за
основу, ось. Ми не є головним комітетом, а потім вже, ну, тому що ми маємо
це прийняти за основу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А потім відправимо і до комітету до профільного, і
будемо думати, що з цим робити.

Добре. Дякую.
Від Міністерства соціальної політики

України я хочу надати слово

Фартушній Олені Володимирівні.
Будь ласка, Олено Володимирівно.
ФАРТУШНА О.В.
Шановний

Артур

Леонідович!

Шановні

народні

депутати!

Міністерство соціальної політики в цілому таку ініціативу і таку ідею як
інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм підтримує. Водночас, ми би
хотіли закцентувати увагу на те, що в трьох нормативно-правових актах,
куди вносяться зміни - це Закону України "Про туризм". І як зазначали вже,
і це основний - Закон про реабілітацію інвалідів і про соціальні послуги. І це
визначення, саме визначення інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму має різний зміст і по-іншому викладене. Тому для того, щоб так як
озвучувалося, що ця послуга стосується кожної людини,
внести таке визначення

ми пропонуємо

і щоб це визначення було однакове і однаково

трактувалося в усіх нормативно-правових актах.
А також хочемо зазначити, що в Законі
інвалідів" поняття "інклюзивний
визначає такий вид

України "Про реабілітацію

реабілітаційно-соціальний туризм"

не

реабілітаційного заходу інвалідів як інклюзивний, а

отже, не передбачено словосполучення "особа з врахуванням фізичних та
психічних можливостей". А також акцентуємо увагу на те, що одночасне
визначення "реабілітаційно-соціального туризму" як реабілітаційної послуги,
як соціальної послуги може призвести до законодавчих колізій.
І тому ми пропонуємо доопрацювати саме в частині внесення змін до
Закону про туризм.
А також ще хочемо зазначити, що у Верховній Раді зареєстровано
проект Закону про соціальні послуги (нова редакція). І з врахуванням цього
також розглянути питання про внесення
ми хочемо це бачити як соціальну послугу.

змін до такої саме послуги, якщо

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Володимирівна. Я думаю, що до
другого читання він опрацюється. Але ж це вже ми будемо виносити на
профільний комітет, наш комітет не є головним з цього питання. Тому,
безумовно, я пропоную своїм колегам і підтримати нашого колегу Ганну
Анатоліївну. Я думаю, що разом з комітетом, разом з співавторами ви
доопрацюєте, да? Добре.
Тому я прошу, перше. Пропоную. Перше. Рекомендувати Верховній
Раді України прийняти в першому читанні законопроект 4271 за основу.
І друге. Рішення комітету надіслати до Комітету у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з
інвалідністю. Прошу голосувати.
Хто – "за"? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую за підтримку
нашого колеги.
Шановні колеги, в нас є ще одне питання перше, ми тягнули час. Але ж
автор законопроекту Вінник, ми вже в п'яте, п'ятий раз переносимо цей
законопроект. В нас є правила, якщо наш комітет є головним і не один із
авторів законопроекту не приходить на комітет, на засідання комітету, не
відстоює свій законопроект, ми його відхиляємо.
Тому пропонується законопроект номер 3463 поданий народним
депутатом України Вінником відхилити. Прошу голосувати.
Хто – "за"? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую.
Шановні колеги, є ще невелике оголошення. Наступне засідання
комітету відбудеться 14 червня 2016 року. Але ж у нас є з 6 по 17 червня
2016 року в місті Чорноморську, це Одеська область, бувше місто Іллічевськ,
відбудеться фінальна частина п'ятої Всеукраїнської спартакіади серед
депутатів Верховної Ради України, обласних, районних, міських, міст
обласного підпорядкування, сільських та селищних рад. Так що запрошую
членів комітету прийняти і участь в Іллічевську так точно. Участь і… чи
прогулянку до міста Іллічівська. І як голова комітету, я там буду 7 червня.

Дякую.
Хто хоче, так.
Дякую.

