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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

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

Силантьєв Д.О., Романова А.А.  

Відсутні: Бакулін Є.М. 

Запрошені: Гусак В.Г. – народний депутат України; Павленко Ю.О. – 

народний депутат України; Кулеба М.М, - Уповноважений Президента 

України з прав дитини; Устименко С.О. – заступник Міністра соціальної 

політики з питань європейської інтеграції; Войтович Я.В. – заступник 

Міністра молоді та спорту України; Ремень О.М. – завідувач відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини; 

Пінчук І.М. – начальник управління профілактики соціального сирітства 

Міністерства соціальної політики України; Перепелиця М.А. – головний 

спеціаліст відділу освіти департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери 

Міністерства фінансів України; Тихонова Т. – головний юрист-консультант 

Фонду Р. Ахметова «Розвиток України»; Ровинський М. – керівник 

департаменту зовнішніх зв’язків Фонду Р. Ахметова «Розвиток України»; 

Рзаєва Є. – керівник проектів і програм Фонду Р. Ахметова «Розвиток 

України»; Жигун Л.Б. – представник Українського форуму благодійників; 

Кияниця З.П. – представник БО Партнерство «Кожній дитині»; Касьянова 

Д.С. – директор з розвитку БО «СОС Дитяче містечко»; Іордан Т. – керівник 

проекту «Наставництво для дітей сиріт»; Волинець Л.С. – помічник 

народного депутата України Павленка Ю.О. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку із запровадженням патронату над дитиною (реєстр. № 4997, 

Кабінет Міністрів України); 

2. Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо оплати 

послуг патронатних вихователів) (реєстр. № 4969, КМУ); 

3. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо оплати послуг патронатних вихователів) (реєстр. № 4970, 

КМУ); 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання 

(реєстр. № 4928, н.д. А. Палатний, М. Величкович, І. Спориш та ін.); 

5. Проект Постанови про забезпечення сталого розвитку сфери 

фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади ( реєстр. 

№ 4984, н.д. А. Палатний, М. Величкович, Д. Силантьєв та ін.);  

6. 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, 

друге читання); 

 

1-3. 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із 

запровадженням патронату над дитиною (реєстр. № 4997, КМУ), про проект 

Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо оплати послуг патронатних 

вихователів) (реєстр. № 4969, КМУ) та про проект Закону про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України (щодо оплати послуг патронатних 

вихователів) (реєстр. № 4970, КМУ). 

 

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

України, Голова Комітету; Устименко С.О. – заступник Міністра соціальної 

політики з питань європейської інтеграції; Перепелиця М.А. – головний 

спеціаліст відділу освіти департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери 

Міністерства фінансів України; Кулеба М.М, - Уповноважений Президента 

України з прав дитини; Спориш І.Д. – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань з молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Павленко 

Ю.О. – народний депутат України. 
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Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4997), в першому читанні, прийняти його за основу та в 

цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4969), в першому читанні, прийняти його за основу та 

рішення Комітету надіслати до Комітету з питань бюджету. 

4. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4970), в першому читанні, прийняти його за основу та 

рішення Комітету надіслати до Комітету з питань бюджету. 

 

 

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 покращення 

захисту права дитини на належне утримання (реєстр. № 4928, н.д.  

А. Палатний, М. Величкович, І. Спориш та ін.). 

 

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

України, Голова Комітету; Кулеба М.М, - Уповноважений Президента 

України з прав дитини; Устименко С.О. – заступник Міністра соціальної 

політики з питань європейської інтеграції; Романова А.А. – народний депутат 

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

перший заступник Голови Комітету.  

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4928), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити першого заступника голови 

Комітету – Величковича Миколу Романовича. 

 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.           
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Слухали: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р. про 

проект Постанови про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 

культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади ( реєстр. № 4984, 

н.д. А. Палатний, М. Величкович, Д. Силантьєв та ін.). 

 

  В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – народний депутат 

України, перший заступник Голови Комітету; Силантьєв Д.О. - народний 

депутат України, голова підкомітету з питань фізичної культури і спорту; 

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

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Постанови, (р. № 4984), 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» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.           
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Слухали: Першого заступника Голови Комітету Величковича М.Р. про 

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, 

друге читання). 

 

  В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – народний депутат 

України, перший заступник Голови Комітету; Кулеба М.М, - Уповноважений 

Президента України з прав дитини; Волинець Л.С. – помічник народного 

депутата України Павленка Ю.О.; Касьянова Д.С. – директор з розвитку БО 

«СОС Дитяче містечко»; Є. – керівник проектів і програм Фонду Р. Ахметова 

«Розвиток України». 

 

Ухвалили: 
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1 Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (реєстр. № 4784), в другому читанні, прийняти його в 

цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

3. Доручити секретаріату Комітету за погодженням з керівництвом 

Комітету здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з 

урахуванням зауважень редакційного відділу Головного управління 

документального забезпечення та Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України. 

 

Голосували: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.           

 

    

 

Голова Комітету                                                               А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

Секретар Комітету                                                           А.РОМАНОВА 


