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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

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

А.А., Силантьєв Д.О. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

Запрошені: Даневич М.В. – заступник Міністра молоді та спорту 

України – керівник апарату; Мур К. – помічник Сенатора США від штату 

Орегон; Бринзак В.М. – Президент Федерації біатлону України;  

Хохленков І.О. – директор Департаменту оздоровлення та санаторно-

курортного лікування Міністерства соціальної політики України;  

Колбаса Р.С.  – директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення 

Міністерства соціальної політики України; Вірастюк Р.Я. – директор 

Департаменту олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту 

України; Хоніч О.П. – заступник Чернігівського міського голови;  

Задорожній Д.В. - начальник юридичного відділу НОК України; Гайріян Н.Ю. - 

начальник відділу Департаменту олімпійських видів спорту Міністерства 

молоді та спорту України; Фархадов Ф.Г. – начальник управління культури і 

спорту Міністерства оборони України; Фіногенов Ю.С. – начальник управління 

фізичної підготовки і спорту Міністерства оборони України; Боднарчук Н.М. – 

начальник управління медичної допомоги матерям і дітям медичного 

Департаменту Міністерства охорони здоров'я України; Амосов А.Б. – 

заступник начальника управління - начальник відділу контролю за обігом зброї 

у сфері дозвільної системи Департаменту превентивної діяльності Національної 

поліції України; Міленіна А.А. – головний спеціаліст відділу міжнародної 

діяльності Департаменту регулювання державних закупівель Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України. 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа,  (реєстр. № 5045, КМУ). 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про 

публічні закупівлі" (щодо закупівлі товарів і послуг необхідних для проведення 

навчально-тренувальних зборів збірних команд України),  

(реєстр. № 5194, н.д. Палатний А., Величкович М., Силантьєв Д., Спориш І., 

Петренко О.). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих 

оздоровчих закладів, (реєстр. № 2917, друге читання). 

4. Про доцільність внесення Кабінетом Міністрів України проекту 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру 

і спорт» щодо врегулювання на законодавчому рівні поняття «спортивна 

зброя», її використання, зберігання та інше. 

5. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо створення місцевих фондів розвитку туризму та цільового використання 

їх коштів, (реєстр. № 5103, н.д. Вадатурський А., Романова А. та інші.). 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо надання можливості органам місцевого самоврядування враховувати 

кон'юнктуру ринку при визначенні розміру ставки туристичного збору, (реєстр. 

№ 5104, н.д. Вадатурський А., Романова А. та інші.). 

 

 

1. 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа,  (реєстр. № 5045, КМУ).  

             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; Романова А.А. – секретар Комітету; 

Колбаса Р.С.  – директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення 

Міністерства соціальної політики України.  

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 5045), 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. 

 

 

2. 

 

 

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

внесення зміни до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо 

закупівлі товарів і послуг необхідних для проведення навчально-тренувальних 

зборів збірних команд України), (реєстр. № 5194, н.д. Палатний А.,  

Величкович М., Силантьєв Д., Спориш І., Петренко О.).  

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

Силантьєв Д.О. - народний депутат України, голова підкомітету з питань 

фізичної культури та спорту; Даневич М.В. – заступник Міністра молоді та 

спорту України – керівник апарату; Бринзак В.М. – Президент Федерації 

біатлону України; Вірастюк Р.Я. – директор Департаменту олімпійських видів 

спорту Міністерства молоді та спорту України; Міленіна А.А. – головний 

спеціаліст відділу міжнародної діяльності Департаменту регулювання 

державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (р. № 5194), в першому читанні, прийняти його за основу та в 

цілому. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань економічної 

політики. 

 

 

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

 

 

3. 

 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів, (реєстр. № 

2917, друге читання).  



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

Величкович М.Р. – перший заступник Голови Комітету.  

 

Ухвалили: 

 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (реєстр. № 2917), в другому читанні, прийняти його в цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 

Комітету – Величковича Миколу Романовича. 

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» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

4. 

 

 

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

Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо врегулювання на 

законодавчому рівні поняття «спортивна зброя», її використання, зберігання та 

інше.  

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

Силантьєв Д.О. - народний депутат України, голова підкомітету з питань 

фізичної культури та спорту; Романова А.А. – секретар Комітету; Даневич М.В. 

– заступник Міністра молоді та спорту України – керівник апарату;  

Бринзак В.М. – Президент Федерації біатлону України; Гайріян Н.Ю. - 

начальник відділу Департаменту олімпійських видів спорту Міністерства 

молоді та спорту України; Амосов А.Б. – заступник начальника управління - 

начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи 

Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1.  Рекомендувати Кабінету Міністрів України подати на розгляд 

Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт» щодо врегулювання на законодавчому рівні 



поняття «спортивна зброя», її використання, зберігання та інше з врахуванням 

поправок від Комітету. 

2. Висновок Комітету направити до Міністерства молоді та спорту 

України. 

 

 

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

 

 

5-6. 

 

 

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

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення місцевих 

фондів розвитку туризму та цільового використання їх коштів, (реєстр. № 5103, 

н.д. Вадатурський А., Романова А. та інші.) та про проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо надання можливості органам 

місцевого самоврядування враховувати кон'юнктуру ринку при визначенні 

розміру ставки туристичного збору, (реєстр. № 5104, н.д. Вадатурський А., 

Романова А. та інші.).  

До Комітету надійшов лист автора законопроектів з прохання про 

перенесання розгляду законопроектів на наступне засідання Комітету. 

 

 

Ухвалили: 

 

 

1.  Перенести розгляд законопроектів (реєстр. № 5103 та № 5104), на 

наступне засідання Комітету. 

 

 

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

 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 

 


