
 

 

 

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

 

  

  

 

 

 

 м. Київ 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

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

Відсутні: Бакулін Є.М., Романова А.А., Силантьєв Д.О. 

Запрошені: Бубка С.Н. – Президент НОК України; Кулеба М.М. – 

Уповноважений Президента з прав дитини; Устименко С.О. - заступник 

Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції; 

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

начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав 

дитини; Мендусь О.П. – голова ФСТ «Колос» АПК України; Філіпішина А.А. – 

представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

недискримінації та гендерної рівності; Задорожній Д.В. - начальник 

юридичного відділу НОК України; Балуба І.А. - начальник відділу педагогічної 

та післядипломної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України; Павленко В.О. - т.в.о. Голови Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України; Сухорода Г.І. - заступник 

начальника Управління фізичної підготовки і спорту Міністерства оборони 

України, полковник; Надоненко С.М. - головний спеціаліст Управління 

фізичної підготовки і спорту Міністерства оборони України; Алексенко Г.Г. - 

головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію 

Управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства 

Департаменту публічного права Міністерства юстиції України;  

Ненюченко Н.В. - начальник відділу соціального захисту населення 

Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; Ганущак Н.В. – координатор професійного розвитку Асоціації міст 

України. 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми" (щодо встановлення обов'язкового мінімуму виплат 

на дітей одиноким матерям (батькам),  (реєстр. № 4207, н.д. Бондар В.В., 

Кулініч О.І. та інші). 

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

дитинства" (щодо права на безкоштовну освіту дітей багатодітних сімей), 

(реєстр. № 4852, н.д. Мусій О.С., Розенблат Б.С., Спориш І.Д. та інші). 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо оподаткування баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки), (реєстр. № 4453, н.д. Кобцев М.В., Шинькович А.В.  

Палатний А.Л., Силантьєв Д.О. та інші). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого 

майна дитини, місцезнаходженням якого є тимчасово окупована територія 

України), (реєстр. № 4813, н.д. Немировський А.В.). 

5. Про доцільність внесення Кабінетом Міністрів України проекту 

Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

(щодо започаткування військово-прикладного та службово-прикладного 

спорту). 

6. Про доцільність внесення Кабінетом Міністрів України проекту 

Закону  «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

(щодо визнання національних видів спорту). 

7. Про пропозиції щодо присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування за 2016 

рік. 

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

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо реабілітації дітей 

жертв політичних репресій), (реєсстр. № 4979, н.д. Мусій О.С., Парубій А.В. та 

інші.). 

9. Щодо додаткового фінансування баз олімпійської підготовки 

Міністерства оборони України. 

 

 

1. 

 

 

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

внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

(щодо встановлення обов'язкового мінімуму виплат на дітей одиноким матерям 

(батькам),  (реєстр. № 4207, н.д. Бондар В.В., Кулініч О.І. та інші).  

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

Величкович М.Р. – перший заступник Голови Комітету, народний депутат 

України; Спориш І.Д. - народний депутат України, голова підкомітету з питань 



молодіжної політики, сім’ї та дитинства. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 4207), відхилити його. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

2. 

 

 

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

внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" (щодо права на 

безкоштовну освіту дітей багатодітних сімей), (реєстр. № 4852, н.д. Мусій О.С., 

Розенблат Б.С. Спориш І.Д. та інші).  

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

Спориш І.Д. - народний депутат України, голова підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Філіпішина А.А. – представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, недискримінації та 

гендерної рівності; Устименко С.О. - заступник Міністра соціальної політики 

України з питань європейської інтеграції; Кулеба М.М. – Уповноважений 

Президента з прав дитини; Ремень О.М. – начальник відділу забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини;  

Балуба І.А. - начальник відділу педагогічної та післядипломної освіти 

департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 4852), у першому читанні, прийняти його за основу, 

з врахуванням висловлених зауважень та пропозицій та врахувати при 

доопрацюванні до другого читання, законопроект (реєстр. № 4173). 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

 

 



Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

3. 

 

 

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

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування баз 

олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки), (реєстр. № 4453, 

н.д. Кобцев М.В., Шинькович А.В. Палатний А.Л., Силантьєв Д.О. та інші).  

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

Спориш І.Д. - народний депутат України, голова підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Устименко С.О. - заступник Міністра 

соціальної політики України з питань європейської інтеграції; Кулеба М.М. – 

Уповноважений Президента з прав дитини; Ремень О.М. – начальник відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини;  

Балуба І.А. - начальник відділу педагогічної та післядипломної освіти 

департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України; Бубка С.Н. – 

Президент НОК України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4453), в першому читанні, прийняти за основу та в 

цілому. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань податкової та 

митної політики. 

 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

4. 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання дозволів на 

вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини, місцезнаходженням 

якого є тимчасово окупована територія України), (реєстр. № 4813, н.д. 

Немировський А.В.).  

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

Спориш І.Д. - народний депутат України, голова підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Устименко С.О. - заступник Міністра 



соціальної політики України з питань європейської інтеграції; Кулеба М.М. – 

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

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, недискримінації та 

гендерної рівності. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4813), в першому читанні, прийняти за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань правової політики 

та правосуддя. 

 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

5. 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про доцільність внесення 

Кабінетом Міністрів України проекту Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо започаткування військово-

прикладного та службово-прикладного спорту).  

             В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник 

Голови Комітету, народний депутат України; Войтович Я.В. – заступник 

Міністра молоді та спорту України; Сухорода Г.І. - заступник начальника 

Управління фізичної підготовки і спорту Міністерства оборони України, 

полковник. 

 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України подати на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» (щодо започаткування військово-прикладного 

та службово-прикладного спорту) з врахуванням поправок від Комітету. 

    2. Висновок Комітету надіслати Міністерству молоді та спорту 

України. 

 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 



 

 

6. 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про доцільність внесення 

Кабінетом Міністрів України проекту Закону  «Про внесення змін до Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо визнання національних видів 

спорту).  

             В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник 

Голови Комітету, народний депутат України; Войтович Я.В. – заступник 

Міністра молоді та спорту України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України подати на розгляд 

Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» (щодо визнання національних видів спорту). 

2. Висновок Комітету надіслати Міністерству молоді та спорту України. 

 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

7. 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про пропозиції щодо 

присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 

парламентаризму, місцевого самоврядування за 2016 рік.  

             В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник 

Голови Комітету, народний депутат України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Затвердити пропозиції обласних рад та всеукраїнських молодіжних 

громадських організацій щодо присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

2.  Доручити членам Комітету внести відповідний проект Постанови 

на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти його за основу та в цілому. 



3. Доповідачем з цього питання визначити Голову Комітету 

Палатного Артура Леонідовича. 

 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

8. 

 

 

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

внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій 

на Україні" (щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій), (реєсстр. № 

4979, н.д. Мусій О.С., Парубій А.В. та інші.). 

В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник 

Голови Комітету, народний депутат України; Петренко О.М. – заступник 

Голови Комітету, народний депутата України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 4979), в першому читанні, прийняти за основу. 

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

національних меншин і міжнаціональних відносин. 

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

9. 

 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо додаткового 

фінансування баз олімпійської підготовки Міністерства оборони України.  

             В обговоренні взяли участь: Надоненко С.М. - головний спеціаліст 

Управління фізичної підготовки і спорту Міністерства оборони України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету щодо вирішення питання додаткового 

фінансування баз олімпійської підготовки Міністерства оборони України 



розміром 200 млн. грн. 

     

 

Голосували: «За» – 4; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

Секретар Комітету                                            А.РОМАНОВА 

 


