
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 

 
 

 

 

12            серпня     14 
 
 

 

 

 

 м. Київ 

 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Присутні: Величкович М.Р.,Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.,  

Петренко О.М., Романова А.А. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

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

Ярема О. Й. – Заступник Міністра молоді та спорту України;  

Ципло М.І. – Голова ФСТ «Україна»; Хохленков І.О. -  директор 

Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування 

Міністерства соціальної політики України; Ляхович М.П. – начальник 

відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та 

спорту України; Євченко О.Ю. – радник з туризму Міністра 

економічного розвитку та торгівлі України; Павленко В.О. – заступник 

Голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України; Задорожняк Н.М. – головний спеціаліст відділу 

підтримки молодіжних та дитячих громадських об’єднань 

департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту 

України; Каратєєва Н.В. – головний спеціаліст відділу дитячо-

юнацького та резервного спорту Міністерства молоді та спорту 

України; Іващенко О.С. – віце-президент хостел асоціації;  

Мартинчук С.О. – Голова Печерської районної в м. Києві державної 

адміністрації; Печерська К.О. – В.о. начальника відділу внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю і ЗМІ Печерської районної в м. 

Києві державної адміністрації; Панченко Л.В. – заступник начальника 

управління молоді та спорту, начальник відділу спорту вищих 

досягнень Управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради; 

Тараненко А.П. – Начальник управління туризму Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради; 

Калганов Д.О. – головний спеціаліст Департаменту економіки та 

інвестицій Київської міської державної адміністрації; Савченко О.М. – 

помічник-консультант депутата Київської міської ради Сергія 

Гусовського; Мацапура О.С. – помічник-консультант депутата 
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Київської міської ради Сергія Гусовського; Масловський С.М. – 

Керівник Дитячої громадської організації «Іскра»;  

Кадин-Фесенюк Н.М. – Керівник Всеукраїнської дитячої громадської 

організації «Розовий слон»; Стефанович З.О. – Керівник Спілки 

дитячих громадських організацій Києва;  

Скребцов Б.І. – Керівник Всеукраїнської дитячої громадської 

організації «Січ»; Стефанович О.В. – Керівник Всеукраїнської дитячої 

громадської організації «Дитячий альпійський рух України»; 

Москаленко Ю.В. – Керівник Всеукраїнської дитячої громадської 

організації «Федерація айкі те гатана рю України»; Мещерських Л.А. – 

завідувач відділом, заступник директора Науково-технічного центру 

сертифікації продукції, послуг та систем якості Київського 

Національного торговельно-економічного університету;  

Середницька А.Д. – начальник відділу позашкільної освіти, виховної 

роботи та захисту прав дитини департаменту професійно-технічної 

освіти МОН; Ганущак Н.В. – координатор роботи Регіональних 

відділень Асоціації міст України; Шенін А.О. – начальник Відділу 

маркетингу та міжнародної діяльності Департаменту туризму та 

курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; 

Товста Л.А. – головний економіст-фінансист відділу фізичної культури, 

спорту та молодіжної політики Департаменту видатків бюджету 

соціальної сфери Міністерства фінансів України; Лісок Р.О. – помічник 

Міністра молоді та спорту України.           

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді,  

(р. № 4186, н.д. Писаренко В.В., Іщенко В.О.). 

2. Щодо шляхів законодавчого регулювання діяльності хостелів. 

3. Щодо посилення ролі дитячих громадських організацій у 

національно-патріотичному вихованні дітей України. 

4. Різне.  

 

 

1. 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій 

підвищення спортивної майстерності молоді, (р. № 4186, н.д. Писаренко В.В., 

Іщенко В.О.).  
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Ухвалили: 

 

1. Перенести законопроект, (р. № 4186), на наступне засідання 

Комітету.  

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо шляхів законодавчого 

регулювання діяльності хостелів;  

Палатний А. Л. надав слово Мартинчуку С.О. – Голові Печерської 

районної в м. Києві державної адміністрації. Мартинчук С.О. зазначив, що 

поступають численні скарги мешканців будинків, де розташовані хостели, 

оскільки там поселяються різні соціальні групи людей у великих кількостях, 

що  спричинює шум, антисанітарні умови тощо в під’іздах і будинку загалом. 

Мартинчук С.О. запропонував на законодавчому рівні затвердити поняття 

«хостел», сформувати вимоги до ведення такого бізнесу в Україні, 

встановити чітку адміністративну та кримінальну відповідальність власників 

хостелів перед законом. При розробці  даного законопроекту Мартинчук С.О. 

запропонував використовувати європейську законодавчу базу щодо ведення  

такого бізнесу, адаптувати до українського законодавства європейські 

вимоги та стандарти.  

Палатний А.Л. надав слово Петренку О.М. – Заступнику Голови  

Комітету, голови підкомітету з питань національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді. Петренко О.М. зазначив, що така проблема в 

країні має місце, оскільки мешканці будинків не мають можливості впливати 

на діяльність хостелів, щоб захистити свої права, зону свого особистого 

комфорту. Петренко О.М. підтримує ініціативу врегулювати проблему 

діяльності хостелів в Україні на законодавчому рівні. 

  Палатний А.Л. надав слово Мещерських Л.А. – завідувачу відділом, 

заступнику директора Науково-технічного центру сертифікації продукції, 

послуг та систем якості Київського Національного торговельно-економічного 

університету. Мещерських Л.А. зазначила, що визначення хостелу в країні є. 

Разом з тим є і європейський стандарт до визначення хостелу.   

Мещерських Л.А. також зазначила, що ті хостели, які існують в Україні 

абсолютно не відовідають сертифікованим стандартам поняття «хостел». 

Потрібно імплементувати європейські законодавчі стандарти щодо 

регулювання діяльності  хостелів в Україні. Якщо власниками хостелів 

передбачається отримання прибутків з такої діяльності, вони повинні 

зареєструватись як суб’єкти підприємницької діяльності та сплачувати 

податки до бюджету. В Україні існує наказ щодо регулювання діяльності 

засобів розміщення громадян, розроблений у 2010 році. Його необхідно 
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прийняти на законодавчому рівні. Необхідно розробити стандарти та вимоги 

щодо діяльності хостелів як до нового засобу розміщення громадян. 

Палатний А.Л. надав слово Тараненку А.П. – Начальнику управління 

туризму Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради. Тараненко А.П. зазначив, що на сьогодні у місті 

Києві налічується понад 120 хостелів, які обслуговують 5263 особи. Це 

свідчить, що більшість хостелів не зареєстровані в органах статистики. 

Розташування хостелів у багатоквартирних будинках є незаконним, оскільки, 

згідно житлово-будівельних норм будь-яка квартира призначена для 

проживання сімей, а не ведення туристичної діяльності. 

 Палатний А.Л. надав слово Євченку О.Ю. – раднику з туризму 

Міністра економічного розвитку та торгівлі України. Євченко О.Ю. зазначив, 

що в Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму працює 

експертна рада, яку очолює Романова А.А, тому спільно з експертною радою, 

іншими профільними відомствами має бути доопрацьований закон «Про 

туризм», у якому будуть прописані чіткі дефініції щодо цієї проблеми, 

врегульовані всі законодавчі акти. Євченко О.Ю. погоджується з паном 

Тараненко, що ця проблема в Києві є дуже серйозною, тому потрібно 

долучити до її вирішення профільні інституції та винести колективне 

рішення. 

Палатний А.Л. надав слово Іващенко О.С. – віце-президенту хостел 

асоціації. Іващенко О.С. зазначила, що тема є гостро актуальна та часто 

порушувана. Хостели існують в Україні з 2003 року. Хостел асоціація 

неодноразово закликала власників хостелів дотримуватись європейських 

стандартів щодо організації такої діяльності. Іващенко О.С. не підтримала 

пропозиції щодо заборони розміщення хостелів у багатоквартирних будинках 

чи квартирах. Наголосила, що повинне бути чітке законодавче розмежування 

у питаннях діяльності та розміщення хостелів. 

 

Ухвалили: 

 

1. Затвердити проект рішення щодо шляхів законодавчого регулювання 

діяльності хостелів та надіслати його до Кабінету Міністрів України.  

 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо посилення ролі 

дитячих громадських організацій у національно-патріотичному вихованні 

дітей України. 

Палатний А.Л. надав слово Яремі О. Й. – Заступнику Міністра молоді 

та спорту України. Ярема О.Й. зазначив, що в минулому році Президентом 
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України була затверджена стратегія щодо національно-патріотичного 

виховання в Україні. Міністерству молоді та спорту України була передана 

функція реалізації такої стратегії. Міністерством проводяться численні 

конкурси серед молодіжних дитячих організацій, з бюджету було виділено  

2 млн.гривень на реалізацію даних ініціатив. У Міністерстві створено робочу 

групу щодо визначення пріоритетних напрямків національно-патріотичного 

виховання в Україні. На даний час Міністерством вивчається міжнародний 

досвід формування роботи з дитячими, юнацькими організаціями в Україні.  

Палатний А.Л. надав слово Хохленкову І.О. – директору Департаменту 

оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної 

політики України. Хохленков І.О. зазначив, що Міністерство підтримує 

рішення Комітету та ідею започаткування національно-патріотичного руху 

серед дитячих і юнацьких організацій в Україні на 2016-2020 рр. 

Палатний А.Л. надав слово Середницькій А.Д., – начальнику відділу 

позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту 

професійно-технічної освіти МОН. Середницька А.Д. зазначила, що дана 

тематика досить цікава й актуальна. Національно-патріотичне виховання – 

завдання державної важливості. Міністерство освіти вважає за необхідне цю 

роботу активізувати. Міністерство освіти дещо не погоджується з тим, що 

державна підтримка повинна надаватись тільки дитячим громадським 

організаціям. У свою чергу, Середницька А.Д. зазначила, що така підтримка 

потрібна і різного роду молодіжним громадським організаціям. Потрібно 

спільно об’єднувати зусилля щодо національно-патріотичного виховання в 

Україні. 

 Палатний А.Л. надав слово Товстій Л.А. – головному економісту-

фінансисту відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики 

Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України. Товста Л.А. зазначила, що згідно чинного законодавства підтримка 

дитячих організацій відбувається шляхом конкурсного відбору. Іншої 

фінансової підтримки дитячих організацій у Міністерства немає. 

В обговоренні взяли участь: Масловський С.М. – Керівник Дитячої 

громадської організації «Іскра», Кадин-Фесенюк Н.М., – Керівник 

Всеукраїнської дитячої громадської організації «Розовий слон»,  

Стефанович З.О., – Керівник Спілки дитячих громадських організацій Києва 

Скребцов Б.І. – Керівник Всеукраїнської дитячої громадської організації 

«Січ», Стефанович О.В., – Керівник Всеукраїнської дитячої громадської 

організації «Дитячий альпійський рух України», Задорожняк Н.М., –

головний спеціаліст відділу підтримки молодіжних та дитячих громадських 

об’єднань департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту 

України, Москаленко Ю.В., – Керівник Всеукраїнської дитячої громадської 

організації «Федерація айкі те гатана рю України».  

 

Ухвалили: 
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1. Затвердити проект рішення Комітету щодо посилення ролі дитячих 

громадських організацій у національно-патріотичному вихованні дітей 

України з урахуванням пропозицій від громадських організацій. 

2. Надіслати Рішення Комітету до Кабінету Міністрів України, 

Міністерству освіти і науки України, Міністерству фінансів України, 

Міністерству культури України.  

 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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Засідання було продовжено після закінчення пленарного засідання 

Верховної Ради України. 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л., який запропонував 

звернутися до Голови Верховної Ради України щодо перетворення посади 

консультанта секретаріату Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму  на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету 

та переведення на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму Іванів Юлію Володимирівну, яка працює на посаді консультанта 

секретаріату.  

Палатного А.Л.,  запропонував звернутися до Керівника Апарату 

Верховної Ради України щодо переведення на посаду старшого консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму Олійник Алли Володимирівни, яка працює на 

посаді консультанта секретаріату, перебуває в кадровому резерві на посаду 

головного консультанта секретаріату Комітету та знаходиться на 

сьогоднішній день у відпустці по догляду за дитиною, у разі позитивного 

вирішення питання перетворення посади консультанта секретаріату Комітету 

з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму  на посаду старшого 

консультанта секретаріату Комітету. 

 

Ухвалили: 

 

1. Звернутися до Голови Верховної Ради України щодо перетворення 

посади консультанта секретаріату Комітету з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму  на посаду старшого консультанта секретаріату 

Комітету та переведення на посаду старшого консультанта секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту 

та туризму Іванів Юлію Володимирівну, яка працює на посаді консультанта 

секретаріату. 
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2. Звернутися до Керівника Апарату Верховної Ради України щодо 

переведення на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму Олійник Алли Володимирівни, яка працює на посаді консультанта 

секретаріату, перебуває в кадровому резерві на посаду головного 

консультанта секретаріату Комітету та знаходиться на сьогоднішній день у 

відпустці по догляду за дитиною, у разі позитивного вирішення питання 

перетворення посади консультанта секретаріату Комітету з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму  на посаду старшого консультанта 

секретаріату Комітету.  

 

 

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

           

 

Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 


