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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Присутні: Силантьєв Д.О., Спориш І.Д., Романова А.А.,        

Величкович М.Р., Петренко О.М. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

Запрошені: Гончаренко О.О. – народний депутат України,  

Даневич М. В. – заступник Міністра молоді та спорту Україникерівник 

Апарату, Колбаса Р.С. – директор департаменту  захисту прав дітей та 

усиновлення Міністерства соціальної політики України, Дятленко С.М. – 

заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України, Фартушна О.В. – заступник начальника 

управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг – 

начальник відділу реформування та організації надання соціальних послуг за 

місцем проживання Міністерства соціальної політики України, Грива А.М. – 

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи і захисту 

прав дитини департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки 

України, Оверчук О.В. – начальник відділу науки департаменту видатків 

бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України, Ганущак Н.В. – 

координатор роботи регіональних відділень Асоціації міст України, Шуст Н. 

– спостерігач Моніторингу «Відкрито». 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Виконавчого комітету Міжнародної федерації футболу - щодо включення до 

порядку денного чергового конгресу Міжнародної федерації футболу питань 

про виключення Російського футбольного союзу зі складу Міжнародної 

федерації футболу та про перегляд рішень Конгресу ФІФА щодо проведення 
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фінальних змагань Чемпіонату світу з футболу у 2018 році на території 

Російської Федерації, (р. № 4681, н.д. Гончаренко О.О., Палатний А.Л.,  

Гузь І.В. та інші). 

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 деяких законів України щодо 

поновлення права на освіту, (р. № 4173, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення прав громадян на безкоштовну освіту, (р. № 2247а,  

н.д. Бондар В.В., Яценко А.В.). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, (р. № 4271,  

н.д. Артеменко А.А., Романова А.А.). 

 

 

 

1. 

 

 

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

Звернення Верховної Ради України до Виконавчого комітету Міжнародної 

федерації футболу - щодо включення до порядку денного чергового конгресу 

Міжнародної федерації футболу питань про виключення Російського 

футбольного союзу зі складу Міжнародної федерації футболу та про 

перегляд рішень Конгресу ФІФА щодо проведення фінальних змагань 

Чемпіонату світу з футболу у 2018 році на території Російської Федерації,  

(р. № 4681, н.д. Гончаренко О.О., Палатний А.Л., Гузь І.В. та інші). 

 

Палатний А. Л. надав слово Гончаренку О.О. – народному депутату 

України, автору проекту Постанови. Гончаренко О.О. зазначив, що проект 

Постанови спрямований на засудження дій Російської Федерації, які 

посягають на державний суверенітет та територіальну цілісність України, 

права та свободи корінних народів Криму, з боку світової спільноти, 

привернення уваги впливових міжнародних організацій на протизаконні дії 

окупаційного режиму. Гончаренко О.О. наголосив на тому, що прийняття 

Постанови дозволить додатково привернути увагу світової спільноти на 

незаконні дії Російської Федерації щодо посягання на державний суверенітет 

та територіальну цілісність України, на права та свободи 

кримськотатарського народу та стане чинником для недопущення або 

зниження тиску на корінне населення Автономної Республіки Крим, 

сприятиме консолідації зусиль міжнародного співтовариства з метою 

протистояння таким порушенням. 
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 Палатний А. Л. надав слово Даневичу М. В. – заступнику Міністра 

молоді та спорту України – керівнику Апарата. Даневич М.В. зазначив, що 

Міністерство молоді та спорту України взагалі призупинило роботу з 

Російською Федерацією. Українські команди приймають участь лише в 

міжнародних змаганнях, які проводять на території Російської Федерації. В 

цілому Міністерство молоді та спорту України підтримує проект Постанови. 

Даневич М.В. зауважив, що в тексті проекту назву «Міжнародна Федерація  

футболу» необхідно замінити на «Міжнародна Федерація футбольних 

асоціацій». 

 

Палатний А. Л. надав слово Силантьєву Д.О. – заступнику голови 

Комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури та спорту. 

Силантьєв Д.О. зазначив, що проект Постанови є актуальним і тому як голова 

підкомітету з питань фізичної культури та спорту підтримує запропонований 

проект Постанови № 4681. 

 

В обговоренні взяли участь: Спориш І.Д. - голова підкомітету з 

питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства, Петренко О.М. – заступник 

Голови Комітету, голова підкомітету з питань національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді, Романова А.А. – секретар Комітету, голова 

підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності. 

 

Ухвалили: 

 

1.Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Постанови, (р. № 4681), в першому читанні, прийняти її за основу та 

в цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

фізичної культури і спорту – Силантьєва Дениса Олеговича. 

 

 

 

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

 

 

 

 

2. 

 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо поновлення права на освіту, 

(р. № 4173, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.). 

 

Ухвалили: 
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1. Перенести законопроект, (р. №4173), на наступне засідання 

Комітету. 

 

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

 

 

 

3. 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо відновлення прав громадян на 

безкоштовну освіту (р. №2247а, н.д. Бондар В.В., Яценко А.В.). 

 

Палатний А. Л. надав слово Дятленку С.М. – заступнику директора 

Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України. Дятленко С.М. зазначив, що Міністерство в цілому підтримує 

позицію депутатів щодо покращення фінансової ситуації в освіті, але є деякі 

зауваження до законопроекту №2247а. Зокрема зауваження до положень 

законопроекту, якими визначається доручення Міністерству освіти 

забезпечити друк та випуск підручників, методичної літератури на 

безоплатній основі. Дятленко С.М. нагадав, що вже внесено зміни до Закону 

України «Про освіту» на підставі Закону «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників». Також за 

словами Дятленка С.М. зауваження викликає положення законопроекту про 

ліквідацію дошкільних навчальних закладів. Засновник державного чи 

комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно 

ліквідувати або зменшувати площу території, кількість груп, а також здавати 

в оренду приміщення будівлі. Ці положення порушують Закон України «Про 

місцеве самоврядування». Дятленко С.М. також наголосив, що не вказані 

джерела додаткового фінансування для реалізація цього законопроекту. 

 

Палатний А. Л. надав слово Колбасі Р.С. - директору Департаменту  

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. 

Колбаса Р.С. зазначив, що запропоновані законопроектом зміни обмежують 

право на повне державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються у комунальних закладах. 

Запропонована норма щодо пільгового проїзду учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів не враховує права дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Наприкінці Колбаса Р.С. зауважив, що Міністерство соціальної 

політики України не підтримує законопроект, оскільки він потребує 

доопрацювання. 
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Палатний А. Л. надав слово Споришу І.Д. - голові підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства. Спориш І.Д. зазначив, що доречним 

буде повернути законопроект №2247а на доопрацювання. 

 

Ухвалили: 

 

1.Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (р. №2247а), повернути законопроект суб’єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань науки і освіти. 

 

 

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

4. 

 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму, (р. № 4271, н.д. Артеменко А.А., Романова А.А.). 

 

Палатний А. Л. надав слово Романовій А.А. – автору законопроекту, 

секретарю Комітету, голові підкомітету з питань розвитку туризму, курортів 

та рекреаційної діяльності. Романова А.А. зазначила, що мета законопроекту 

– запровадити на законодавчому поняття інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму, як систему заходів спрямованих на відновлення та 

розвиток фізичного, соціального, духовного, творчого та інтелектуального 

рівня життєдіяльності особи з  урахуванням фізичних та психічних 

можливостей для сприяння  її  інтеграції  в суспільство. Романова А.А. 

наголосила на тому, що прийняття проекту створює правові підстави для 

запровадження нового виду реабілітації для людини з обмеженими 

можливостями здоров’я. Це, у свою чергу, допоможе такої категорії 

громадян побороти негативні наслідки свого становища та відчути повне 

активності і емоцій життя. Також, прийняття законопроекту буде свідчити 

про високу соціальну спрямованість держави, про її піклування і турботу про 

громадян з обмеженими можливостями здоров’я. 

 

Палатний А. Л. надав слово Фартушній О.В. – заступнику начальника 

Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг – 

начальнику відділу реформування та організації надання соціальних послуг 

за місцем проживання Міністерства соціальної політики України.  

Фартушна О.В. зазначила, що Міністерство соціальної політики України в 

цілому підтримує законопроект. Водночас Фартушна О.В. закцентувала 

увагу на те, що в трьох нормативних актах, куди вносяться зміни згідно з 

законопроектом № 4271, визначення інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму має різний зміст. Тому Міністерство соціальної 



 6 

політики України пропонує доопрацювати законопроект № 4271 саме в 

частині внесення змін до Закону України «Про туризм». 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (р. № 4271), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю. 
 

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

 

 

 

 

5. 
 

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, н.д.  

Вінник І.Ю.). 

Палатний А.Л. зазначив, законопроект порушує принцип рівності 

державної підтримки між прийомними сім‘ями та іншим сім‘ям з дітьми, 

зокрема, у яких виховуються діти, передані під опіку чи піклування. 

 

Ухвалили: 

 

1.  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (р. № 3463), в першому читанні, відхилити його. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

          Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 

 


