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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: Величкович М.Р., Петренко О.М., Силантьєв Д.О., 

Спориш І.Д. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

  Запрошені: Гусак В.Г. – народний депутат України; Тимошенко Ю.В. - 

народний депутат України; Хобзей П.К. - заступник міністра освіти і науки 

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

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

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; Шевляк І.М. - президент 

Спортивного комітету України; Лабунь А.В. - начальник управління превенції 

Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України; 

Пінчук І.М. - начальник управління профілактики соціального сирітства 

Міністерства соціальної політики України; Задорожній Д.В. - начальник 

юридичного відділу Національного олімпійського комітету України; 

Ткачук О.О. - завідувач лабораторії Національного антидопінгового центру; 

Ремень О.М. – начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого 

Президента України з прав дитини; Кручик Я.І. - заступник директора 

Національного антидопінгового центру; Карбишева В.О. - заступник директора 

департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Маріуц О.П. - головний спеціаліст відділу аналітичного, науково-методичного 

та медичного забезпечення збірних команд; Приємська Я.В. - головний 

інспектор Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України; 

Простобоженко О.С. - член Ради комітету сімейного права Асоціації адвокатів 

України. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про антидопінговий контроль у спорті, 

(реєстр. № 4724, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання, 

(реєстр. № 4928, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України 

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

н.д. Тимошенко Ю.В.). 

4. 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.О., Романова А.А., Мацола Р.М. та інші). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з 

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

6. Про план роботи Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму на лютий– липень 2017 року. 

7. Про пропозиції до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання 

8. Різне. 

 

1. 

 

 

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

антидопінговий контроль у спорті, (реєстр. № 4724, друге читання). 

 

            ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету;  

Гусак В.Г. – народний депутат України; Силантьєв Д.О. - народний депутат 

України, голова підкомітету з питань фізичної культури і спорту;  

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

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

Кручик Я.І. - заступник директора Національного антидопінгового центру;  

Задорожній Д.В. - начальник юридичного відділу Національного олімпійського 

комітету України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про антидопінговий контроль у спорті, (реєстр. № 4724), 

прийняти його у другому читанні і в цілому. 



2. Доповідачем від Комітету визначити Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту – Силантьєва 

Дениса Олеговича. 

3. Доручити секретаріату Комітету за погодженням з членами Комітету 

здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з урахуванням 

зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

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

 

 

2. 

 

 

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, друге читання). 

 

            ВИСТУПИЛИ:  Палатний А.Л. – Голова Комітету;  

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

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

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

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

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; 

Простобоженко О.С. - член Ради комітету сімейного права Асоціації адвокатів 

України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення захисту права дитини на належне утримання, (реєстр. №4928), 

прийняти його в другому читанні і в цілому. 

2. Доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови 

Комітету – Величковича Миколу Романовича. 

 

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

 

3. 
 

 

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.) 

 



             ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Спориш І.Д. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, 

сім’ї та дитинства;  Тимошенко Ю.В. - народний депутат України;  

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

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 

проекту Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо 

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

читанні прийняти його за основу та в цілому.  

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. 

 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. 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, поданий 

народними депутатами України Вадатурським А.О., Романовою А.А.,  

Мацолою Р.М. та інші). 

 

             ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Романова А.А. – 

народний депутат України, секретар Комітету. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

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), в першому читанні, прийняти його за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з 

питань з питань податкової та митної політики. 

 

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 щодо забезпечення 

дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми 

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

 

             ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Спориш І.Д. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, 

сім’ї та дитинства; Хобзей П.К. - заступник міністра освіти і науки України; 

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

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; Пінчук І.М. - начальник управління 

профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної політики України. 

 

  УХВАЛИЛИ: 

  

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми 

правопорушниками, (реєстр. № 5298), в першому читанні, повернути 

законопроект суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

 

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

 

 

6-7. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо плану роботи 

Комітету на лютий-липень 2017 року та пропозицій до порядку денного шостої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти за основу план роботи Комітету та запропонувати членам 

Комітету внести до плану роботи свої пропозиції та доповнення до 20 січня 

2017 року. 

2. Затвердити пропозиції Комітету до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

3. Надіслати пропозиції до порядку денного шостої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання Голові Верховної Ради України. 



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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 

 


