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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: Крулько І.І. – народний депутат України; Совсун І.Р. – Перший 

заступник Міністра освіти і науки України; Кулеба М.М. – Уповноважений 

Президента України з прав дитини; Ярема О.Й. – заступник Міністра молоді 

та спорту України; Гецадзе Г.Г. – заступник Міністра юстиції України; 

Устименко С.О. – заступник Міністра соціальної політики України з питань 

європейської інтеграції; Павленко В.О. – заступник Голови Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;  

Ремень О.М. – начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав дитини; Філіпішина А.А. – представник 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; Колбаса Р.С. – 

директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства 

соціальної політики України; Гордєєва І.А. – заступник начальника 

управління профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної 

політики України; Мацвейко Н.П. – заступник начальника управління – 

начальник відділу нормативно-правового забезпечення державної реєстрації 

актів цивільного стану Міністерства юстиції України; Бойко С.М. - 

начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики 

департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; Куценко А.С. – директор Київського молодіжного центру;  

Ганущак Н.В. – координатор вроботи регіональних відділень Асоціації міст 

України; Перепелиця М.А. – головний спеціаліст відділу засобів масової 

інформації департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства 

фінансів України.  
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо удосконалення окремих положень молодіжної політики та 

утворення молодіжних центрів)  (реєстр. № 1248, друге читання). 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування  (реєстр. № 

4784, Президент України). 

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

поновлення права на освіту (реєстр. № 4173, н.д. Королевська Н.Ю.,  

Солод Ю.В.).  

4. Щодо внесення членами Комітету проекту Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо покращення захисту права дитини на 

належне утримання. 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо 

приведення їх у відповідність з європейськими стандартами (реєстр. № 4605, 

КМУ). 

 

1. 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення 

окремих положень молодіжної політики та утворення молодіжних центрів)  

(реєстр. № 1248, друге читання). 

 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Величкович М.Р. – народний депутат України, 

Перший заступник Голови Комітету; Ярема О.Й. – заступник Міністра 

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

спорту та молодіжної політики департаменту видатків бюджету соціальної 

сфери Міністерства фінансів України; Крулько І.І. – народний депутат 

України; Молоканов Ю.А. – заступник завідувача секретаріату Комітету. 

 

 

Ухвалили: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроеку, (реєстр. № 1248), у другому читанні, прийняти його в цілому. 

2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 

Комітету – Величковича Миколу Романовича. 

 

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

 

 

 

2 

 

 

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

Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування  (реєстр. № 

4784, Президент України). 

 

В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – народний депутат 

України, Голова Комітету; Кулеба М.М. – Уповноважений Президента з прав 

дитини; Колбаса Р.С. – директор департаменту захисту прав дітей та 

усиновлення Міністерства соціальної політики України; Спориш І.Д. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань з молодіжної 

політики, сім’ї та дитинства; Величкович М.Р. – народний депутат України, 

Перший заступник Голови Комітету; Філіпішина А.А. – представник 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини;  

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (р. № 4784), в першому читанні, прийняти його за основу. 

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 Проект Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення права на 

освіту (реєстр. № 4173, н.д. Королевська Н.Ю.,  

Солод Ю.В.).   

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4173), в першому читанні, повернути на  

доопрацювання. 

 

 

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

Комітету проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо покращення захисту права дитини на належне утримання. 

 

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

Величкович М.Р. – народний депутат України, Перший заступник Голови 

Комітету; Кулеба М.М. – Уповноважений Президента з прав дитини;  

 

Ухвалили: 

 

 

1. Доручити членам Комітету внести проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо покращення захисту права дитини на 

належне утримання на розгляд Верховної Ради України. 

 

 

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

 

 

5 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з 

європейськими стандартами (реєстр. № 4605, КМУ). 
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В обговоренні взяли участь: Палатний А.Л. – Голова Комітету; 

Гецадзе Г.Г. – заступник Міністра юстиції України; Спориш І.Д. – народний 

депутат України, голова підкомітету з питань з молодіжної політики, сім’ї та 

дитинства; Романова А.А. – народний депутат України, секретар Комітету; 

Величкович М.Р. – народний депутат України, Перший заступник Голови 

Комітету; Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної ради 

України з прав людини; Кулеба М.М. – Уповноважений Президента з прав 

дитини;  

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4605), в першому читанні, повернути його на 

доопрацювання. 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо 

відкликання законопроекту та внесення до Верховної Ради України 

доопрацьованого законопроекту. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань правової політики 

та правосуддя. 

 

 

 

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

 

 

 

Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 


