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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Присутні: Силантьєв Д.О., Петренко О.М., Спориш І.Д. 

Відсутні: Бакулін Є.М., Романова А.А., Величкович М.Р. 

Запрошені: Ремень О. М. – начальник відділу забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини; 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; Симоненко Т.В. – 

начальник відділу освіти дітей з особливими потребами 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; Стоцький О.Л. – помічник-консультант народного 

депутата України Співаковського О.В. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

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

(р. № 3463, н.д. І. Вінник).  

2. 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). 

3. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України 

щодо обов'язкової участі органу опіки і піклування під час надання дозволу 
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на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків,  

(р. № 2516а, н.д. Ю. Гарбуз). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав усиновлених дітей, (р. № 3202, н.д. Ю. Гарбуз). 

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відновлення безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, (р. № 3829, н.д. О. Співаковський, І. Кириленко, Т. 

Кремінь та інші). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника), (р. №3391, 

н.д. О.Купрієнко). 

7. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України 

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

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

 

 

1. 

 

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), (р. № 3463), поданий 

народним депутатом Вінником І.Ю. 

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту у 

зв`язку з відсутністю автора законопроекту. 

 

Ухвалили: 

 

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

засідання Комітету. 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

2. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про 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), 

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

Палатний А.Л. запропонував відхилити законопроект тому, що 

прийняття поодиноких змін технічного характеру до окремих законів  

призводить до нераціонального витрачання бюджетних коштів та пленарного 

часу парламенту, обсяг якого обмежений. 
 



 3 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект,  

(р. №3145). 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

3. 

 

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

внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов'язкової участі органу 

опіки і піклування під час надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за 

кордон без згоди одного з батьків, (р.№ 2516а), поданий народним депутатом 

України Ю. Гарбузом. 

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту у 

зв`язку з відсутністю автора законопроекту. 
 

 

Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд законопроекту (р. №2516а),  на наступне 

засідання Комітету. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

4.  

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

усиновлених дітей, (р. №3202), поданий народним депутатом України Ю. 

Гарбузом. 

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту у 

зв`язку із відсутністю автора законопроекту. 

 
 

Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд законопроекту, (р. №3202), на наступне засідання  

Комітету. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

5. 
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Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів,  

(р. № 3829), поданий народними депутатами України О. Співаковським,  

І. Кириленком, Т. Кремінем та іншими. 

Палатний А.Л. надав слово Стоцькому Олегу Леонідовичу – 

помічнику-консультанту народного депутата України Співаковського О.В. 

Стоцький О.Л. зазначив, що метою прийняття цього законопроекту є 

повернення права на безкоштовне харчування для всіх учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 5-11 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Реалізація норм цього закону дозволить забезпечити дітей шкільного 

віку необхідним харчуванням, зумовить створення умов для суттєвого 

зміцнення і збереження їх здоров’я та надасть можливість задовольнити 

потреби кожної дитини в якісному та безпечному харчуванні за місцем її 

навчання.  

Крім того, вважається, що прийняття цього законопроекту дозволить 

підвищити рівень соціального захисту наших найменших громадян, 

виступить суттєвою інвестицією у майбутнє держави та виключить 

передумови до виникнення соціального загострення в умовах триваючої 

економічної кризи. 

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Руслану Сергійовичу – директору 

Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

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

політики України підтримує законопроект. 

Палатний А.Л. надав слово Симоненко Тетяні Василівні - начальнику 

відділу освіти дітей з особливими потребами Міністерства освіти і науки 

України. Симоненко Т.В. зазначила, що Мніністерство освіти і науки 

підтримує законопроект, але пропонує одночасно передбачити у Законі 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» кошти для реалізації 

норм запропонованого законопроекту. 

Палатний А.Л. надав слово Ремень Олені Миколаївні -  начальнику 

відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини. 

Ремень О.М. зазначила, що Уповноважений Президента з прав дитини 

підтримує законопроект, (р. № 3829). 

Палатний А.Л. надав слово народному депутату України, голові 

підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народному 

депутату України – Споришу Івану Дмитровичу. Спориш І .Д. зазначив, що 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку пропонує: прийняти законопроект за основу, з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

Комітет пропонує: рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

безкоштовного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

(реєстр. № 3829 від 27.01.2016 року), внесений народними депутатами 

України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кременем Т.Д., Литвином 

В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О. та іншими, прийняти за основу. 
 

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» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

6. 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розміру пенсії у 

зв'язку з втратою годувальника), (р.№ 3391), поданий народним депутатом 

України О. Купрієнком. 

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Руслану Сергійовичу – директору 

Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

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

політики України вважає, що категорія осіб повинна бути розширена до 

ширшого кола, не тільки для дітей. 

Палатний А.Л. надав слово Ремень Олені Миколаївні -  начальнику 

відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини. 

Ремень О.М. зазначила, що Уповноважений Президента з прав дитини не 

підтримує законопроект. 

Палатний А.Л. надав слово народному депутату Уркаїни, голові 

підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народному 

депутату України – Споришу Івану Дмитровичу. Спориш І. Д. зазначив, що 

запропоновані зміни порушують вимоги статті 27 Бюджетного  кодексу 

України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України в частині надання 

суб’єктом права законодавчої ініціативи фінансово-економічного 

обґрунтування, подання пропозицій, змін до законодавчих актів щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень до 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету та терміну набрання 

чинності. 

Головне науково-експертне управління вважає, що за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

        Підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства розглянув 

проект Закону про внесення змін до  деяких законодавчих актів (щодо 
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розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника), (р. № 3391), пропонує 

повернути проект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання 

із зауваженнями та пропозиціями. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 3391), у першому читанні, повернути 

законопроект суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання із 

зауваженнями та пропозиціями. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. 

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

7. 

 

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), 

реєстр. № 0950, друге читання. 

Палатний А.Л. надав слово народному депутату Уркаїни, голові 

підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народному 

депутату України – Споришу Івану Дмитровичу. Спориш І .Д. зазначив, що 

Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України у своєму 

висновку зазначило, що законопроект може бути прийнятий як Закон, за 

умови врахування зауважень. По-перше, пропонується вилучити третє 

речення запропонованої редакції частини третьої статті 166 Сімейного 

кодексу, а також пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту.   

Зазначеним реченням пропонувалось передбачити, що особливості 

відкриття та використання особистого рахунку дитини у випадку, коли мати, 

батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати 

аліменти на дитину від особи, позбавленої батьківських прав, визначаються 

Національним банком України. Водночас, Інструкцією про порядок 

відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних 

валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України 

від 12 листопада 2003 року № 492, вже врегульовані всі питання відкриття та 

використання особистого рахунку дитини. Тому підкомітет, за погодженням 

з Міністерством юстиції України та Міністерством соціальної політики, 

пропонує підтримати пропозицію щодо вилучення третього речення 

запропонованої редакції частини третьої статті 166 Сімейного кодексу, а 

також пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту.  
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Підкомітет також підтримує пропозицію щодо вилучення пункту 2 

розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту, оскільки прийняття 

законопроекту не потребує змін до підзаконних нормативно-правових актів. 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект,  

(р. № 0950) у другому читанні та в цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

 

Голосували: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

 

          Голова Комітету                               А.Палатний 

 

 

Секретар Комітету                     А.Романова 


