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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: Павленко Ю.О. – народний депутат України;  

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

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

Міністерства соціальної політики України; Філіпішина А.А. - представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності; Карбишева В.О. - заступник директора 

департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Дехтярьов Ю.П. - директор Державної установи «Український медичний центр 

спортивної медицини»; Мендусь О.П. - голова Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства «Колос»; Ципло М.І. - голова фізкультурно-

спортивного товариства «Україна»; Задорожній Д.В. - начальник юридичного 

відділу Національного олімпійського комітету України;  

Ганущак Н.В. - координатор роботи Регіональних відділень Асоціації міст 

України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України 

(щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини), (реєстр. № 5101, 

н.д. Тимошенко Ю.В.). 

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

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення 

правового статусу служб у справах дітей), (реєстр. № 5526, н.д. Герасимов А.В., 

Березюк О.Р., Сисоєнко І.В. та інші). 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/dokumenti/27115-bn-upravlinnya-z-pitan-dotrimannya-prav-ditini-nediskriminacziii-ta-ender.html
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/dokumenti/27115-bn-upravlinnya-z-pitan-dotrimannya-prav-ditini-nediskriminacziii-ta-ender.html


3. Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України 

"Про фізичну культуру і спорт", (реєстр. № 4566, КМУ). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну 

культуру і спорт" (щодо врегулювання деяких питань), (реєстр. № 4568, КМУ). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення 

антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії 

зіткнення, (реєстр. № 5089, н.д. Найєм Мустафа-Масі, Недава О.А., 

Лубінець Д.В. та інші). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з 

неповнолітніми правопорушниками, (реєстр. № 5298, КМУ). 

Різне. 

1. 

 

 

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

внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання 

житлових прав дитини), (реєстр. № 5101, поданий народним депутатом України 

Тимошенком Ю.В.). 

 

Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Сімейного 

кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини), 

(реєстр. № 5101) на наступне засідання Комітету, в зв’язку з проханням автора 

проекту. 

 

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

 

2. 

 

 

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

внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей" (щодо удосконалення правового статусу служб у 

справах дітей), (реєстр. № 5526, поданий народними депутатами України 

Герасимовим А.В., Березюком О.Р., Сисоєнко І.В. та інші) 

 

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

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

фізичної культури і спорту; Спориш І.Д. – народний депутат України, голова 

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

Павленко Ю.О. – народний депутат України; 

Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з 



питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; 

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

Міністерства соціальної політики України. 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 5526), у першому читанні прийняти його за основу 

та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету . 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України – 

Спориша Івана Дмитровича. 

 

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

 

3. 

 

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

внесення змін до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 

(реєстр. № 4566, поданий Кабінетом Міністрів України). 

 

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

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

фізичної культури і спорту; Романова А.А. – народний депутат України, 

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

заступник Голови Комітету; Павленко Ю.О. – народний депутат України; 

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

Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; 

Мендусь О.П. - голова Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 

«Колос»; Ципло М.І. - голова фізкультурно-спортивного товариства «Україна». 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект,  

(реєстр. № 4566), відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту – Силантьєва Дениса 

Олеговича. 

 

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

 

4. 

 

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



внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо 

врегулювання деяких питань), (реєстр. № 4568, поданий Кабінетом Міністрів 

України). 

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

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

фізичної культури і спорту; Величкович М.Р. – народний депутат України, 

перший заступник Голови Комітету; Павленко Ю.О. – народний депутат 

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

Дехтярьов Ю.П. - директор Державної установи «Український медичний центр 

спортивної медицини». 

 

Ухвалили: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект,  

(реєстр. № 4568), прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету та 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту – Силантьєва Дениса 

Олеговича. 

 

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

 

5. 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, 

які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у 

населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, (реєстр. № 5089, 

поданий народними депутатами України Найємом Мустафой-Масі,  

Недавою О.А., Лубінцем Д.В. та іншими). 

            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 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; 

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. № 5089),  в першому читанні відправити на доопрацювання. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань науки і освіти. 

 

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

 



 

6. 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми 

правопорушниками, (реєстр. № 5298, поданий Кабінетом Міністрів України). 

 

Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та 

вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками, (реєстр. № 5298), 

на наступне засідання Комітету. 

 

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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 

 


