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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

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

Спориш І.Д. 

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

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

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

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

«Колос» АПК України; Корж В.П. - перший заступник Голови ФСТ 

«Динамо»; Дехтярьов Ю.П. - директор ДУ «Український медичний центр 

спортивної медицини»; Кулик О.М. - заступник директора Департаменту 

сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства 

соціальної політики України; Бурий І.М. - заступник начальника 

Українського центру з фізичної культури та спорту України «Інваспорт»; 

Булгак П.В. - радник Міністра молоді та спорту України; Бєляєва І.І. - 

директор Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту; 

Вірастюк Р.Я. - директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства  

молоді та спорту України; Мирський Л.М. - заступник директора 

Департаменту олімпійського спорту Міністерства  молоді та спорту України; 

Федюшина Т.А. - заступник директора Департаменту олімпійського спорту 

Міністерства  молоді та спорту України; Фірстенко О.В. - начальник 

управління організаційної роботи та планування Міністерства  молоді та 

спорту України; Тимофєєв С.О. - віце-президент громадської організації 

«Київська міська незалежна федерація роликового спорту всіх видів та 

напрямків»; Чернуха Б.Е. - начальник відділу навчально-спортивної роботи 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України; Бойко С.М. - начальник відділу фізичної культури, спорту та 

молодіжної політики Департаменту видатків бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України; Євсєєва С.В. - головний спеціаліст Сектору 

санаторно-курортного лікування та медичного туризму управління     медико-
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соціальної допомоги окремим категоріям громадян медичного департаменту 

Міністерства охорони здоров’я України; Стефанович О.В. - Голова правління 

ДГО «Дитячий альпійський рух України»; Бульба В.В. - член правління 

федерації карате; Зварич М. - Голова Українського молодіжного форуму; 

Ковальський Є. - Голова ВМГО «Соціальний вектор»; Пильгун В. - 

генеральний секретар ВСМГО  «Всеукраїнська рада регіонального 

молодіжного розвитку та співробітництва»; Литвиненко Л.Д. - головний 

спеціаліст управління спорту Міністерства оборони України; Ганущак Н.В. - 

координатор  професійного розвитку Асоціації міст України. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про молодь, (р. №3621, н.д. І. Крулько, А. Палатний 

та інші). 

2. Cтан розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл в умовах 

децентралізації влади в Україні.  

3. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту.  

4. Стан підготовки національних збірних команд з видів спорту до 

XXXI Олімпійських ігор. 

 

 

 

1. 

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

молодь (р. №3621, н.д. І. Крулько, А. Палатний та інші). 

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту за 

згодою авторського колективу, адже законопроект потребує суттєвого 

доопрацювання. 

 

 

 

2-4. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про стан розвитку дитячо-

юнацьких спортивних шкіл в умовах децентралізації влади в Україні, про 

матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту від 

якого залежить стан підготовки національних збірних команд з видів спорту 

до XXXI Олімпійських ігор. 

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

України. Жданов І.О. доповів про сучасний стан розвитку дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в умовах децентралізації влади в Україні, про матеріально-

технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту від якого залежить 
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стан підготовки національних збірних команд з видів спорту до XXXI 

Олімпійських ігор. 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – Голова Комітету, 

народний депутат України; Величкович М.Р. – перший заступник Голови 

Комітету, народний депутат України; Силантьєв Д.О. – заступник Голови 

Комітету, народний депутат України; Петренко О.М. – заступник Голови 

Комітету, народний депутат України; Федюшина Т.А. - заступник директора 

Департаменту олімпійського спорту Міністерства  молоді та спорту України; 

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

АПК України; Корж В.П. - перший заступник Голови ФСТ «Динамо»; 

Дехтярьов Ю.П. - директор ДУ «Український медичний центр спортивної 

медицини». 

 

Ухвалили: 

 

1. Врахувати інформацію при підготовці парламентських слухань та 

проекту рекомендацій парламентських слухань. 

 

 

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                                                                 А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                             А.РОМАНОВА 


