
 

 

 

 

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

 
                           

12             
    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., Бакулін Є.М. 

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

Гоцул І.Є. – Перший заступник Міністра молоді та спорту України;  

Борзов В.П. – член Міжнародного Олімпійського комітету, Віце-президент 

НОК України; Мендусь О.П – Голова ВФСТ «КОЛОС» АПК України; Ципло 

М.І. – Голова ФСТ «Україна»; Комнатний С.О. – Перший заступник голови 

правління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву»; Козловська Н.В. – директор департаменту державних програм 

та розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; Парух І.В. – 

заступник голови правління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву»; Ісаєв Є.А. – голова ВА «Укрмолодьжитло», 

заступник голови Спостережної ради ДСФУ «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву»; Задорожній Д.В. – начальник 

юридичного відділу НОК України; Бурий І.М. – заступник начальника 

українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів України 

«Інваспорт»; Мирський Л.М. – заступник директора департаменту – 

начальник відділу циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів 

спорту Міністерства фінансів України; Михайленко В.М. – заступник 

завідувача відділу з питань дотримання прав дитини секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Ткачук О.О. – 

завідувач лабораторії Національного антидопінгового центру; Кручек Я.І. – 

заступник директора Національного антидопінгового центру; Ніколаєва Л.І.– 

начальник відділу удосконалення та моніторингу соціальної допомоги 

Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної 
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політики України; Ненюченко Н.В. – начальник відділу соціального захисту 

населення Міністерства фінансів України; Баженков Є.В. – Голова ФСТ 

«Спартак»; Шевляк І.М. – Президент Спортивного Комітету України. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Проект Стратегії розвитку державної житлової політики через 

удосконалення та модернізацію Держмолодьжитла. 

2. Проект Закону про антидопінговий контроль у спорті, (р. № 4724, 

КМУ, Гройсман В.Б.). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт" (щодо скорочення контролюючих функцій 

державних органів), (р. № 4567, КМУ, Гройсман В.Б.).  

 

 

1. 

 

 

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

розвитку державної житлової політики через удосконалення та модернізацію 

Держмолодьжитла. 

 

Палатний А. Л. надав слово Комнатному С.О. – Першому заступнику 

голови правління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву». Комнатний С.О. представив проект стратегії 

розвитку державної житлової політики через удосконалення та модернізацію 

державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву». Комнатний С.О. запропонував на 

законодавчому рівні підготувати пропозиції про внесення змін до ДБН, 

інших актів законодавства, які регулюють питання ціноутворення в 

будівельній галузі , з метою здешевлення вартості будівництва житла. Також 

планується підготувати пропозиції змін до податкового законодавства з 

метою створення сприятливих умов для участі будівельних організацій в 

державних та місцевих житлових програмах, створити нормативно-правову 

базу щодо забезпечення житлом громадян України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші регіони України.   

 

Палатний А.Л. надав слово Ісаєву Є.А. – голові асоціації 

«Укрмолодьжитло», заступнику голови Спостережної ради ДСФУ 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».  
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Ісаєв Є.А. зазначив, що потрібна підтримка існуючих уже запроваджених 

механізмів надання допомоги по житловому забезпеченню молоді та інших 

категорій населення. Ісаєв Є.А. запропонував підтримати стратегію розвитку 

фонду і житлової політики. 

 

Палатний А.Л. надав слово Величковичу М.Р. – Першому заступнику 

Голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

Величкович М.Р. наголосив на важливості стратегії розвитку державної 

житлової політики та вніс пропозицію до механізму реалізації.  

Величкович М.Р. зазначив, що Міністерство оборони будує житло для своїх 

працівників і є можливість того, що Міністерство оборони за комерційною 

ціною може надати  ділянку для будівництва житла, після чого будівельна 

фірма повинна продавати квартири за собівартістю.  

 

Палатний А.Л. надав слово Козловській Н.В. – директору департаменту 

державних програм та розвитку житлового будівництва Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Козловська Н.В. зазначила, що така проблема в країні має місце, 

оскільки для того, щоб залучити інвестора на будівництво, потрібно мати 

кошти для виготовлення правоустановчих документів на земельні ділянки, 

якими вони володіють і на майно, яке знаходиться на тих ділянках. 

Козловська Н.В. підтримує ініціативу виділення з державного бюджету 

коштів, за допомогою яких Міністерство оборони буде мати змогу 

виготовити правоустановчі документи на земельні ділянки, якими вони 

володіють. 

 

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

Комітету, голові 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 Жданову І.О.– Міністру молоді та спорту 

України. Жданов І.О. проінформував членів Комітету про підписання 

меморандуму по взаємодії з фондом молодіжного будівництва. Жданов І.О. 

запропонував повернути фонд молодіжного будівництва до Міністерства 

молоді і спорту. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Підтримати прийняття Кабінетом Міністрів України стратегії з 

врахуванням зауважень та пропозицій, що прозвучали на засіданні Комітету. 
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Голосували: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

2 

 

 

          Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо розгляду проекту 

Закону про антидопінговий контроль у спорті, (р. № 4724, КМУ). 

 

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

Жданов І.О. запропонував підтримати редакцію Закону про антидопінговий 

контроль у спорті, так як прийняття акта дозволить провести чинне 

законодавство України у відповідність до Міжнародної Конвенції про 

боротьбу з допінгом у спорті, забезпечить створення необхідних правових та 

організаційних засад щодо акредитації лабораторій антидопінгового 

контролю.   

 

Палатний А.Л. надав слово Гоцулу І.Є. – Першому заступнику 

Міністра молоді та спорту України. Гоцул І.Є. зазначив, що антидопінгова 

лабораторія є суб’єктом господарської діяльності державної форми 

власності, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої 

влади, що реалізовує свою політику у сфері фізичної культури і спорту. 

 

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

Комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури і спорту, народному 

депутату України. Силантьєв Д.О. зазначив, що не доцільно приймати ще 

один закон в якому статті дублюються з ратифікованою Конвенцією, яка 

прийнята в 2006 році.  

 

Палатний А.Л. надав слово Борзову В.П. – Члену Міжнародного 

Олімпійського комітету, Віце-президенту НОК України. Борзов В.П. 

зазначив, що всі питання провадження допінг-контролю в Україні вже 

виписані у відповідній Міжнародній конвенції. Всі процедурні питання 

також вж виписані в антидопінгових правилах. Тому, було в доцільно 

ухвалити закон про правові засади організації допінг-контролю в спорті 

України.  

Борзов В.П. також запропонував унормувати питання перегляду 

прийнятих раніше рішень у зв’язку з наявністю нових технологічних 

можливостей перегляду допінг-тесту, а саме питання повернення медалей, 

виплати призових тощо. Борзов В.П, запропонував доопрацювати 

законопроект перед його внесенням до Верховної Ради України. 
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В обговоренні взяли участь: Борзов В.П. – член Міжнародного 

Олімпійського комітету, Віце-президент НОК України; Гоцул І.Є. – перший 

заступник Міністра молоді та спорту України; Палатний А.Л. – Голова 

Комітету; Бакулін Є.М. – народний депутат України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту (р. № 4724), в першому читанні за основу. 

2.Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

фізичної культури і спорту – Силантьєва Дениса Олеговича. 

 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1.           
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          Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону 

про внесення змін до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і 

спорт" (щодо скорочення контролюючих функцій державних органів), (р. № 

4567, КМУ).  

Палатний А. Л. зазначив, що за ініціативи Міністерства молоді та 

спорту зняти розгляд законопроекту з поточного порядку денного засідання 

Комітету. 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Зняти розгляд законопроекту, (р. № 4567), з поточного порядку 

денного Комітету. 

 

 

Голосували: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.           

 

 

 

Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 


