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 м. Київ 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Петренко О.М.,  

Спориш І.Д., Бакулін Є.М. 

Відсутні: немає 

Запрошені:  Королевська Н.Ю. – народний депутат України;       

Барна О.С. - народний депутат України; Гоцул І.Є. - виконуючий обов’язки 

Міністра молоді та спорту України; Крикливенко Б.В. - керівник 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Уманець Н.Д. - радник Міністра молоді та спорту України, член експертної 

ради при Комітеті з питань фізичної культури та спорту; Колбаса Р.С. - 

директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства 

соціальної політики України; Чорна О.В. – заступник начальника  

Управління – завідувач відділу з питань дотримання прав дитини Управління 

з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Перепелиця М.А. - 

начальник відділу засобів масової інформації Департаменту видатків 

бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України; Царьова О.В. - 

заступник начальника відділу державно-громадського управління освітою 

Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України; Гончак А.Б. - головний спеціаліст відділу з питань 

дотримання прав дитини Управління з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; Ганущак Н.В. - координатор  професійного розвитку 

Асоціації міст України; Гриценко В.М. – представник Міністерства 

інфраструктури України. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України 

(щодо невідворотності обов'язку утримувати дитину особами, які позбавлені 

батьківських прав), (р. № 0950, на друге читання).  

2. Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про 

охорону дитинства" (щодо посилення соціального захисту прийомних сімей), 

(реєстр. № 3463, н.д. І. Вінник).  

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" (щодо повноважень Кабінету 

Міністрів України), (р. № 3145, н.д. Р. Князевич, М. Поплавський). 

4. Проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про 

охорону дитинства" щодо права пільгового проїзду дітьми віком від 6 до 14 

років (р.№3141, н.д. Ю.Вознюк). 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про 

охорону дитинства" щодо пільгового проїзду дітей (р.№3141-1, н.д.  

Н. Королевська, Ю.Солод). 

6.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

обов'язковим харчуванням), (р.№ 3589, н.д. О. Барна, О. Ревега). 

7. Проект Закону про освіту (реєстр. № 3491, КМУ). 

8. Щодо включення народних депутатів України, членів Комітету до 

складу Наглядової ради Національного спортивного комплексу 

«Олімпійський». 

 

1. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо невідворотності 

обов'язку утримувати дитину особами, які позбавлені батьківських прав),  

(р. № 0950, на друге читання), поданий народним депутатом України 

Зарубінським О. О. (VII скликання). 

Палатний А.Л. зазначив, що на засідання виноситься порівняльна 

таблиця з усіма пропозиціями та поправками. 

Палатний А.Л. надав слово Споришу І.Д. - народному депутату 

України, голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та 

дитинства. Спориш І.Д. зазначив, що до Комітету надійшло 5 поправок, з 

яких пропонується врахувати 2 повністю та 3 частково. 

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С. -  директору Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

Колбаса Р.С. зазначив, що Міністерство соціальної політики України вважає 

за потрібне врахувати до другого читання можливість доступу до коштів 

законного представника. 



 3 

Палатний А.Л. надав слово  Крикливенку Б.В. - керівнику Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Крикливенко Б.В. 

зазначив, що потрібно врахувати і те, щоб обов’язок щодо відкриття рахунку 

покладався на законного представника. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 0950), у другому читанні, з поправками, прийняти 

його в цілому. 

2. Співдоповідачем 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. про проект Закону про 

внесення змін до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" (щодо 

посилення соціального захисту прийомних сімей), (реєстр. № 3463), поданий 

народним депутатом Вінником І.Ю. 

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту на 

наступне засідання Комітету, у зв’язку із відсутністю автора законопроекту 

на засіданні. 

 

Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд законопроекту, (р. № 3463), на наступне засідання 

Комітету. 

 

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

 

3. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про 

внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування" (щодо повноважень Кабінету Міністрів України), (р. № 3145), 

поданий народними депутатами Князевичем Р.П. та Поплавським М.М. 

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту на 

наступне засідання Комітету, у зв’язку із відсутністю автора законопроекту 

на засіданні. 
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Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд законопроекту, (р. № 3145), на наступне засідання 

Комітету. 

 

 

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

 

4 – 5. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про 

внесення доповнень до Закону України "Про охорону дитинства" щодо права 

пільгового проїзду дітьми віком від 6 до 14 років, (р. № 3141), поданий 

народним депутатом України Вознюком Ю.В. та проект Закону про внесення 

змін до статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" щодо пільгового 

проїзду дітей, (р. № 3141-1), поданий народними депутатами України 

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 

Палатний А.Л. запропонував розглядати законопроекти разом, адже 

вони взаємопов’язані. 

Палатний А.Л. надав слово Королевській Н.Ю. – народному депутату 

України, автору законопроекту, (р. № 3141-1). Королевська Н.Ю. зазначила, 

що метою законопроекту є посилення соціальних гарантій дітей дошкільного 

віку, учнів та студентів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів. 

Законопроектом пропонується статтю 19 Закону України "Про охорону 

дитинства" доповнити новими положеннями, які встановлюють, що: 

1) діти дошкільного віку, учні і студенти загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування, 

типів і форм власності мають право на пільговий проїзд до місця навчання і 

додому міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

2) діти дошкільного віку, учні і студенти загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів у сільській місцевості 

забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно; 

3) учні і студенти загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів протягом року мають право на пільговий проїзд по 

території України залізничним, водним, автомобільним транспортом у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С. -  директору Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

Колбаса Р.С. зазначив, що згідно із статтею 180 Сімейного кодексу України, 

на батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею 

повноліття та стовідсоткова компенсація проїзду призведе до колосальних 

видатків.  
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Реалізація положень законопроекту впливатиме на видаткову частину 

місцевих бюджетів та потребуватиме суттєвих коштів на забезпечення 

пільгового проїзду. 

Загалом Міністерство соціальної політики України, підтримує 

законопроект, (р. № 3141-1), частково. 

Палатний А.Л. надав слово Перепелиці М.А. - начальнику відділу 

засобів масової інформації Департаменту видатків бюджету гуманітарної 

сфери Міністерства фінансів України. Перепелиця М.А. зазначила, що 

Міністерство фінансів не підтримує законопроекти, адже вони потребують 

суттєвих видатків з Державного бюджету та пільги, зазначені в 

законопроектах, повинні фінансуватися з місцевих бюджетів. 

Палатний А.Л. надав слово Споришу І.Д. – народному депутату 

України, голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та 

дитинства. Спориш І.Д. зазначив, що у першому законопроекті (р. № 3141)  

шляхом доповнення статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» 

новою частиною пропонується надати дітям віком від 6 до 14 років у період з 

1 вересня по 1 червня право пільгового проїзду усіма видами  міського 

пасажирського транспорту (крім  таксі), автомобільним  транспортом  

загального користування в сільській місцевості,  а також залізничним і 

водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і 

міжміських  маршрутів,  у  тому  числі внутрішньорайонних,  внутрішньо та 

міжобласних незалежно від відстані та місця проживання, зі знижкою 50 

відсотків вартості проїзного квитка, або на компенсацію таких витрат у 

спосіб та порядку, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.   

У другому законопроекті (реєстр. № 3141-1) пропонується доповнити 

цю ж статтю 19 Закону України «Про охорону дитинства» новими 

частинами, згідно з якими дітям дошкільного віку, учням і студентам 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається право на 

пільговий проїзд до місця навчання і додому міським та приміським 

пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. При цьому, діти дошкільного віку, учні і студенти навчальних 

закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця 

навчання і додому безоплатно, а учні і студенти загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів протягом року 

матимуть право на пільговий проїзд по території України у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України пропонує повернути обидва законопроекти на доопрацювання 

суб’єктам законодавчої ініціативи.  

Міністерство соціальної політики України Міністерство 

інфраструктури України, Міністерство фінансів України не підтримують 

обидва законопроекти.  

Спориш І.Д. зазначив, що підкомітет підтримує законодавчу ініціативу 

щодо посилення соціального захисту дітей та молоді, проте  зазначає, що 
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порушені у законопроекті питання  не є предметом регулювання статті 19 

Закону України «Про охорону дитинства», до якої пропонується внести 

зміни. Більш того, запропоновані зміни суперечать чинній редакції статті 5 

цього Закону, згідно з якою місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, 

можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця 

навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого 

самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих 

бюджетів, а також аналогічними за змістом нормами у інших законах, які 

регулюють суспільні відносини у сфері освіти. 

Підкомітет погоджується з висновком Головного науково-експертного  

управління Апарату Верховної Ради України, що питання забезпечення права 

дітей на пільговий проїзд різними видами транспорту необхідно вирішувати 

шляхом внесення необхідних для цього змін до відповідних положень 

законів України «Про дошкільну освіту» (щодо дітей дошкільного віку), 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» (щодо учнів 

відповідних навчальних закладів), «Про професійно-технічну освіту» (щодо 

учнів закладів професійно-технічної освіти), «Про вищу освіту» (щодо 

студентів), а також до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».  

Також, Спориш І.Д. нагадав членам Комітету, що ми вже 

запропонували прийняти за основу проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про охорону дитинства" (щодо посилення соціальних 

гарантій багатодітних і прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу) (р. № 2305а-1), яким пропонується внести саме у статтю 5 цього Закону 

норму щодо обов’язку місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, 

студентів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних і багатодітних сімей до місця 

навчання і додому.  

Це більш юридично правильно, тому підкомітет запропонував 

рекомендувати законопроект, (р. № 3141-1), в першому читанні та автору 

спільно із підкомітетом доопрацювати до другого читання. 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Крикливенко Б.В. - керівник Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроект, (р. № 3141-1), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроект, (р. № 3141), в першому читанні, повернути його суб’єкту 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

 

 

6. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів обов'язковим харчуванням),  

(р.№ 3589), поданий народними депутатами України Барною О.С., та 

Ревегою О.В. 

Палатний А.Л. надав слово Барні О.С. – автору законопроекту, 

народному депутату України. Барна О.С. зазначив, що відсутність 

харчування учнів призвело до послаблення здоров’я, різкого збільшення 

захворюваності і особливо шлунково-кишкового типу, яка часто стає 

хронічною та призводить до збільшення хронічних захворювань в 

майбутньому. Внаслідок цього, багато випускників шкіл стають хронічно 

хворими, на лікування яких та оплату періоду непрацездатності будуть 

витрачатися значно більші кошти з місцевого, державного бюджету та, 

особливо, з бюджету самої родини учня, ніж ті кошти, які підуть на 

забезпечення обов’язкового харчування з частковою компенсацією оплати та 

повним звільненням від даної оплати учнів із малозабезпечених сімей. 

Барна О.С. додав, що зазначені зміни до законодавчих актів щодо 

харчування учнів призведе до значного покращення не тільки соціального 

побутового, суспільного характеру, оскільки батьки не будуть турбуватися за 

те, що їх дитина голодна протягом 7 годин навчання, відповідно зросте 

продуктивність роботи батьків, які не будуть хвилюватися за здоров’я своїх 

дітей, та навчання учнів, які будуть здорові і нагодовані, скоротяться видатки 

сімейного бюджету, покращиться здоров’я дітей. 

Таким чином, введення обов’язкового харчування не тільки дасть 

можливість зекономити значні бюджетні кошти призначені на лікування 

учнів як зараз, так і в майбутньому, але дасть можливість забезпечити 

виконання державою свого конституційного зобов’язання за здорове 

дитинство та дбайливе ставлення до підростаючого покоління, турботу про 

майбутнє нашої нації, про дітей. 

Загальне обов’язкове харчування зменшить соціальні нерівності, 

контрасти життя різних соціальних прошарків населення, зменшить 

соціальну напругу в суспільстві, так як громадяни будуть відчувати і бачити 

реальну турботу держави і влади про підростаюче покоління. 

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С. -  директору Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

Колбаса Р.С. зазначив, що Міністерство соціальної політики, в цілому, 

підтримує законопроект. 

Палатний А.Л. надав слово Царьовій О.В. - заступнику начальника 

відділу державно-громадського управління освітою Департаменту загальної, 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.  
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Царьова О.В. зазначила, що Міністерство освіти і науки України не 

підтримує законопроект, тому що на думку Міністерства норми 

законопроекту не дозволять надати якісне харчування. 

Палатний А.Л. надав слово Споришу І.Д. – народному депутату 

України, голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та 

дитинства. Спориш І.Д. зазначив, що захист прав та законних інтересів дітей 

є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, Комітет 

пропонує Верховній Раді України розглянути проект Закону України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів обов’язковим харчуванням)», 

внесений народним депутатом України Барною О.С., в першому читанні та 

прийняти за основу. Відповідне рішення направити в Комітет з питань науки 

і освіти. 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Величкович М.Р. – народний депутат України, 

перший заступник Голови Комітету; Бакулін Є.М. – народний депутат 

України, голова підкомітету з питань з питань оздоровлення та відпочинку 

дітей.  

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Ради України за результатами розгляду 

законопроекту, ( р. № 3589), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань науки і освіти. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. 

 

7. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

освіту, (р. № 3491), поданий КМУ. 

Палатний А.Л. надав слово Царьовій О.В. - заступнику начальника 

відділу державно-громадського управління освітою Департаменту загальної, 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.  

Царьова О.В. зазначила, що проект Закону розроблений з метою створення та 

запровадження дієвого механізму реалізації, охорони та захисту 

конституційного права людини на освіту відповідно до природних та 

індивідуальних освітніх потреб особистості, а також забезпечення 

законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи 

освіти, спрямованих на економічне зростання і культурний розвиток країни в 

цілому. 

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С. -  директору Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

Колбаса Р.С. зазначив, що у зв’язку із суттєвими недоліками законопроекту, 
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Міністерство соціальної політики України вважає, що норми законопроекту 

потребують значного доопрацювання. 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Величкович М.Р. – народний депутат України, 

перший заступник Голови Комітету; Крикливенко Б.В. - керівник 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;  

Уманець Н.Д. - радник Міністра молоді та спорту України, член експертної 

ради при Комітеті з питань фізичної культури та спорту. 

  

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України, за результатами розгляду 

законопроекту, ( р. № 3491), відправити на повторне перше читання до 

Комітету з питань науки і освіти. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань науки і освіти. 

 

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

 

8. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про питання щодо 

включення народних депутатів України, членів Комітету до складу 

Наглядової ради Національного спортивного комплексу «Олімпійський». 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Міністерству молоді та спорту України включити до 

складу Наглядової ради Національного спортивного комплексу 

«Олімпійський» - Голову Комітету Палатного Артура Леонідовича та 

заступника Голови Комітету Силантьєва Дениса Олеговича. 

2. Направити Рішення Комітету до Міністерства молоді та спорту 

України. 

 

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

 

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                               А.Палатний 

 

 

Секретар Комітету                     А.Романова 


