
 

 

 

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

 
                           

  

12            серпня     14 
 
 

 

 

 

 м. Київ 

 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., 

Петренко О.М., Спориш І.Д. 

Відсутні: народний депутат Бакулін Є.М. 

Запрошені: Писаренко В.В. – народний депутат України;  

Войтович Я.В. – заступник Міністра молоді та спорту України;  

Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини  –  начальник Управління з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності; Ремень О.М. - начальник відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини;  

Ципло М.І. – голова ФСТ «Україна»; Баженков Є.В. – голова ФСТ 

«Спартак»; Павленко В.О. - заступник Голови Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Стеценко В.Г. - 

директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту 

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

директора департаменту олімпійського спорту – начальник відділу циклічних 

та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді 

та спорту України; Мартиновська В.В. - заступник директора Департаменту 

туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; 

Задорожній Д.В. - начальник юридичного відділу НОК України; Бойко С.М. - 

начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики 

департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; Дорошенко О.В. – представник ГО «Мир медіа»; Колбаса Р.С. - 

директор департаменту захисту дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

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

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

(р. № 3463, н.д. Вінник І.Ю.). 

3. 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, н.д. Гарбуз Ю.Г.). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

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

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

громадянство" щодо прийняття до громадянства України, (р. № 3321,  

н.д. Дідич В.В.). 

6. Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на 

тему: "Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах 

децентралізації влади". 

7. Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на 

тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку 

та інвестиційної привабливості України». 

8. Різне. 
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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), поданий 

народними депутатами Писаренком В.В., Іщенком В.О.  

 

Головуючий надав слово автору законопроекту, народному депутату 

України – Писаренку В.В. Писаренко В.В. зазначив, що законопроектом 

пропонується внести зміни до законів України «Про фізичну культуру і 

спорт», «Про вищу освіту» та «Про професійно-технічну освіту» 

передбачивши гарантії підвищення спортивної майстерності молоді у вигляді 

звільнення від занять (денної форми навчання) для підготовки і участі у 

всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях та можливості 

навчання (за потреби) відповідно до індивідуальних навчальних планів та 

графіків для студентів (курсантів), учнів/слухачів професійно-технічних 

навчальних закладів денної форми навчання, які беруть участь у 

всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях 



 

Палатний А. Л. надав слово заступнику Міністра молоді та спорту 

України – Войтовичу Я.В. Войтович Я.В. зазначив, що Міністерство 

підтримує таку законодавчу ініціативу. Спортсмени не завжди проходять 

свій тренувальний процес на місцях. Тому дійсно вони виїжджають за 

кордон, виїжджають в інші області. Тому не завжди можуть приймати в 

навчальному процесі. Міністерство водночас вважає, що за індивідуальним 

графіком відвідування занять можуть навчатися тільки спортсмени, члени 

національної збірної команди.  

 

Палатний А. Л. надав слово начальнику відділу забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини – Ремень О.М.  

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

підтримує законопроект, але із зауваженнями. Потрібно відмежувати вузи. 

Тому законопроект може бути прийнятий за основу в першому читанні з 

подальшим доопрацюванням. 

 

В обговоренні взяли участь: члени Комітету, народні депутати 

України Петренко О.М., Романова А.А., Величкович М.Р, Силантьєв Д.О. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4186), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити заступника Голови 

Комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту – 

Силантьєва Дениса Олеговича 

 

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

зв’язку із відсутністю автора законопроекту. 

 

 

 

Ухвалили: 



 

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

засідання Комітету 

 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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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. надав слово Колбасі Р.С. - директору Департаменту 

захисту дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

Колбаса Р.С. зазначив, що законопроектом пропонується внести зміни до 

Сімейного кодексу щодо обов'язкової участі органу опіки (піклування) при 

розглядів судів, спорів щодо дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон. 

Мінсоцполітики не вважає за доцільне прийняття таких норм, що 

пропонуються в законопроекті та не підтримує дану законодавчу ініціативу. 

 

Палатний А.Л. надав слово Ремень О.М. - начальнику відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.  

Ремень О.М. зазначила, що в Уповноваженого Президента з прав дитини 

дійшли висновку, що стосовно того, що немає нагальної необхідності у 

запроваджені цієї норми. Орган опіки і піклування – це районна державна 

адміністрація в цілому. Рішення підписується головою районної державної 

адміністрації, але приймає його де-факто Комісія із захисту прав дитини. До 

складу цієї комісії входять керівники Управління охорони здоров'я, 

Управління освіти, житлово-комунального господарства, представники 

міліції, та інші люди, які в принципі не мають ні юридичної освіти, ні 

фахової підготовки для того, щоб робити висновки з приводу того, давати 

дозвіл дитині на виїзд за кордон чи не давати. Саме тому законом і визначено 

на сьогодні, що це вирішується у судовому порядку, будь-яке судове 

засідання і будь-яке рішення приймається на основі змагальності сторін. 

Кожна зі сторін доводить свої аргументи і відповідно суд приймає рішення. 

Дана норма швидше за все обумовлена тим, що подекуди суди, дійсно, 

запрошують орган опіки і піклування до розгляду таких справ, вони мають на 

це право, але роблять це виключно з тією метою, щоб певною мірою, 

перекласти на когось відповідальність. Тому,  Уповноважений Президента з 

прав дитини не підтримує зазначену законодавчу ініціативу. 

 



Палатний А.Л. надав слово Філіпішиній А.А. - представнику 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  –  начальнику 

Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності. Філіпішина А.А. зазначила, що весь цивілізований світ іде шляхом 

того, що такі питання між батьками мають вирішуватися виключно в 

судовому порядку.  

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 2516а), в першому читанні, його відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 
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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. надав слово Колбасі Р.С. - директору Департаменту 

захисту дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

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

даний законопроект і пропонує повернути його на доопрацювання. 

 

Палатний А.Л. надав слово Ремень О.М. - начальнику відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини. Ремень 

О.М. зазначила, що в Уповноваженого Президента з прав дитини не 

підтримують зазначений законопроект. 

 

Ухвалили: 

 

1. Запропонувати Голові Верховної Ради України відхилити 

законопроект, (р. № 3202), як такий, що суперечить положенням Конституції 

України. 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0 
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Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про громадянство" щодо прийняття до 

громадянства України, (р. № 3321), поданий народним депутатом України 

Дідичом В.В. 

 

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

– голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім`ї та дитинства. 

Спориш І.Д. зазначив, що метою законопроекту є приведення норм Закону 

України «Про громадянство» у відповідність до Європейської конвенції «Про 

громадянство» від 6.11.97 року, а також реалізація прав іноземців та осіб без 

громадянства, які прагнуть набути українське громадянство. У даному 

законопроекті є норми проекту закону, які сприятимуть спрощенню 

отримання громадянства України. Даний законопроект повинен бути 

розглянутий та прийняти за основу. 

 

В обговоренні взяли участь: члени Комітету, народні депутати 

України Романова А.А., Величкович М.Р. 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 3321), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0 
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Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Рекомендацій 

парламентських слухань на тему: "Шляхи розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні в умовах децентралізації влади". 

 

В обговоренні взяли участь: Силантьєв Д.О. – заступник Голови 

Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту;  

Ципло М.І. – голова ФСТ «Україна»; Баженков Є.В. – голова ФСТ 

«Спартак»; Мирський Л.М. - заступник директора департаменту 

олімпійського спорту – начальник відділу циклічних та швидкісно-силових 

літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України; 

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

політики Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства 

фінансів України; Стеценко В.Г. - директор департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України; 

Романова А.А. – народний депутат України. 

 



Ухвалили: 

 

1. Затвердити проект Рекомендацій парламентських слухань на 

тему: "Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах 

децентралізації влади". 

2. Доручити членам Комітету внести проект Постанови про 

Рекомендації парламентських слухань на розгляд Верховної Ради України. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Рекомендацій парламентських слухань прийняти її за основу та в 

цілому. 

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – 

Палатного Артура Леонідовича. 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0 
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Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Постанови про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної 

індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної 

привабливості України». 

 

В обговоренні взяли участь: Романова А.А. – секретар Комітету, 

голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної 

діяльності. 

 

Ухвалили: 

 

1. Затвердити проект Рекомендацій парламентських слухань на 

тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку 

та інвестиційної привабливості України». 

2. Доручити членам Комітету внести проект Постанови про 

Рекомендації парламентських слухань на розгляд Верховної Ради України. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Рекомендацій парламентських слухань розглянути у першому 

читанні, прийняти її за основу та в цілому. 

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – 

Палатного Артура Леонідовича. 

 

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

 

 

8. 

 



Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проведення 

парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні 

орієнтації сучасної української молоді». 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Доручити членам Комітету подати на розгляд Верховної Ради 

України проект Постанови про проведення 2 листопада 2016 року 

парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні 

орієнтації сучасної української молоді».  

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

за основу та в цілому.  

3. Доповідачем визначити Голову Комітету Палатного Артура 

Леонідовича. 

 

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

 

 

 

          Голова Комітету                                  А. ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                      А. РОМАНОВА 

 


