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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

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

Відсутні: Спориш І.Д., Бакулін Є.М. 

Запрошені:  Жданов І.О.  –  Міністр молоді та спорту України;       

Розенко П.В. – Міністр соціальної політики; Філіпішина А.А. - представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  – начальник 

Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Сушкевич В.М. - президент Національного комітету спорту 

інвалідів України, Уповноважений Президента України з прав людей з 

інвалідністю; Даневич М.В. - заступник Міністра молоді та спорту України – 

керівник Апарату; Войтович Я.В. - заступник Міністра молоді та спорту 

України; Митрофанський С.В. – заступник Міністра молоді та спорту 

України; Мовчан М.П. - заступник Міністра молоді та спорту України; 

Ципло М.І. - Голова ФСТ «Україна»; Мендусь О.П. - Голова ВФСТ «Колос» 

АПК України; Шевляк І.М. - президенту Спортивного комітету України; 

Ремень О.М. – начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента з прав дитини; Булгак П.В. - радник Міністра молоді та спорту 

України; Колбаса Р.С. - директор Департаменту захисту прав дітей та 

усиновлення Міністерства соціальної політики; Ліптуга І.Л. - начальник 

управління туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Звіт Міністра молоді та спорту України І. Жданова щодо виконання 

Програми діяльності Уряду.  
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2. Звіт Міністра соціальної політики України П. Розенка  щодо 

виконання Програми діяльності Уряду. 

3. Звіт Міністра економічного розвитку та торгівлі України  

А. Абромавичуса щодо виконання Програми діяльності Уряду. (з питання 

розвитку туристичної галузі в Україні). 

 

 

 

1. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо звіту Міністра молоді 

та спорту України І. Жданова про виконання Програми діяльності Уряду.   

Палатний А.Л. надав слово Жданову І.О. – Міністру молоді та спорту 

України. Жданов І.О. доповів щодо основних напрямків роботи Міністерства 

молоді та спорту України дотичних до предметів відання Комітету та 

результатів цієї роботи. Міністр доповів про стан фінансування дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, про роботу у сфері національно-патріотичного 

виховання та про кроки в реформуванні молодіжної політики. 

Палатний А.Л. зазначив, що найбільше турбує Комітет стан дитячо-

юнацького та масового спорту. У минулому році скорочено 47 спортивних 

шкіл, перестали займатися улюбленими видами спорту більше 18 тисяч 

учнів.  

І це при наявності субвенції місцевим бюджетам обсягом 100 мільйонів 

гривень, яку Комітет виборов у минулому році. 

На 2016 рік така субвенція не передбачена, і Міністерство навіть не 

намагається домогтися її відновлення.  

Така тенденція, враховуючи безвідповідальність багатьох місцевих рад, 

може призвести вже в цьому році до закриття сотень шкіл. У підсумку тисячі 

дітей будуть позбавлені права займатися спортом. 

Загрожує нормальному розвитку спорту і надмірне оподаткування 

спортивних об’єктів. Члени Комітету внесли законопроект стосовно надання 

відповідних пільг з плати на землю та податку на нерухомість, що на цьому 

тижні має розглядатися у сесійній залі. Проте, Міністерство знову в стороні.  

А час втрачається і наслідки можуть бути катастрофічними. Я не 

згадую навіть про можливу ліквідацію Міністерства молоді та спорту 

України, яке двічі ми відстояли з великими труднощами. Можемо взагалі 

втратити масовий та дитячо-юнацький спорт. Тому Міністерству необхідно 

принципово змінювати свої підходи до роботи, займатися низовою роботою 

щодо розвитку масового спорту. 

Щодо молодіжної політики, Палатний А.Л. зазначив, що незважаючи 

на те, що у Комітеті відбулися комітетські слухання на тему: «Формування 

патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах» 

наприкінці минулого року, вважаємо що Міністерство має по максимуму 

приділяти належну увагу даній тематиці. Адже, національно-патріотичне 
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виховання дітей та молоді на сьогоднішній день є стратегічним питанням для 

держави. 

Палатний А.Л. попросив Міністра молоді та спорту України:  

1. Забезпечити формування єдиного стратегічного підходу та 

провадження  системної діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування  щодо патріотичного виховання дітей та молоді. 

2. Прискорити затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на 2017–2021 роки.  

3. У максимально короткі терміни затвердити Державну цільову 

соціальну програму «Молодь України» на 2016-2020 роки. 

4. Приділити основну увагу актуальним питанням, а саме:  

працевлаштуванню молоді та  забезпеченню молоді житлом. 

5. Забезпечити якісну та ефективну адаптацію учасників 

антитерористичної операції, переважна більшість яких є  молоді громадяни. 

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

України, Голова Комітету; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, 

заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури 

та спорту; Бакулін Є.М. - народний депутат України, голова підкомітету з 

питань оздоровлення та відпочинку дітей; Філіпішина А.А. - представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  – начальник 

Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Сушкевич В.М. - президент Національного комітету спорту 

інвалідів України, Уповноважений Президента України з прав людей з 

інвалідністю; Митрофанський С.В. – заступник Міністра молоді та спорту 

України. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Звіт Міністра молоді та спорту України Жданова І.О. взяти до 

відома. 

2. Визнати роботу Міністра молоді та спорту України Жданова І.О. в 

2015 році задовільною. 

 

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

 

 

 

2. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо звіту Міністра 

соціальної політики України П. Розенка про виконання Програми діяльності 

Уряду.   

Палатний А.Л. зазначив, що членів Комітету цікавлять питання 

соціального захисту дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених 
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та багатодітних сімей, дітей учасників АТО тощо. На жаль, наприкінці 

кожного року держава погіршує умови життя дітей, скорочуючи їх і без того 

невеликі пільги.  

З січня минулого року скасовано фінансування оздоровлення дітей з 

коштів Фонду соціального страхування, пільги з оплати комунальних  послуг 

для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу, запроваджено 

додаткове оподаткування ДЮСШ, дитячих санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів. З початку цього року скасовано обов’язкове харчування 

учнів молодших класів, мінімальний розмір виплат державної допомоги 

одиноким матерям та одиноким вдовам, право пільгового вступу до вищих 

навчальних закладів. І це далеко не повний перелік.  

Палатний А.Л. наголосив, що всі розуміють, в якому складному 

становищі знаходиться держава через російську агресію та економічну кризу. 

Проте, впевнений, що економити на дітях –  це економити на майбутньому. 

Безумовно, можна відмовитися від харчування дітей в школах, від дитячого 

дозвілля та оздоровлення. Можна закрити дитячі спортивні школи та інші 

позашкільні заклади. Але, навіть поточні витрати на лікування дітей та 

боротьбу з підлітковою злочинністю можуть перевищити всі «зекономлені» у 

лапках кошти. А треба думати про стратегічні питання, перспективи нашої 

країни.  

Палатний А.Л. зауважив, що члени Комітету розраховують, що саме 

Міністерство соціальної політики України стане локомотивом формування 

курсу держави на інвестиції у майбутнє України – наших дітей.  

Палатний А.Л. надав слово Розенку П.В. – Міністру соціальної 

політики України. Розенко П.В. зазначив, що з 1 липня цього року пільги 

майже трьом мільйонам громадян надаються виключно з урахуванням 

доходу. Призначення всіх видів пенсій відбувається для всіх за нормами 

єдиного закону. 

У травні стартувала нова реформована система субсидій і на сьогодні 

вже 4,8 млн українських родин оформили і отримують субсидії за новим 

порядком. Близько 200 тис. заяв ще знаходяться на розгляді. Якщо 

порівнювати з попереднім роком, то кількість отримувачів субсидій зросла у 

6 разів. 

Розенко П.В. наголосив, що Міністерство соціальної політики 

виконало 80% завдань. 

 

Ухвалили: 

 

1. Звіт Міністра соціальної політики України Розенка П.В. взяти до 

відома. 

2. Визнати роботу Міністра соціальної політики України Розенка П.В. в 

2015 році задовільною. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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3. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо звіту Міністра 

економічного розвитку та торгівлі України А. Абромавичуса про виконання 

Програми діяльності Уряду. (з питання розвитку туристичної галузі в 

Україні). 

Палатний А.Л. зазначив, що вкотре Мністр економічного розвитку та 

торгівлі України А. Абромавичус, не з’являється на засідання Комітету. 

Палатний А.Л. наголосив, що робота у сфері туризму, якою повинно 

опікуватися Мністерство, не робиться взагалі та запропонував визнати 

роботу Міністра економічного розвитку та торгівлі України А. Абромавичуса 

щодо виконання Програми діяльності Уряду(з питання розвитку туристичної 

галузі в Україні), незадовільною. 

 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Звернутися до Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. та 

Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. щодо безвідповідальної та 

неприпустимої  поведінки керівництва Міністерства економічного розвитку 

та торгівлі України. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                               А.Палатний 

 

 

Секретар Комітету                     А.Романова 

 


