
 

 

 

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

 

  

  

 

 

 

 м. Київ 

 

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: Денисенко А.П. – народний депутат України; 

Чижмарь Ю.В. – народний депутат України; Войтович Я. В. - заступник 

Міністра молоді та спорту України; Кікіна С.О. – директор департаменту ринку 

праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України;  

Ковбаса Р.С. – директор департаменту захисту прав дітей та  усиновлення 

Міністерства соціальної політики України; Музиченко В.В. – директор 

департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики 

України; Шаров О.І. – директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти 

і науки України; Фаримець О.О. – виконуюча обов'язки директора 

департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми 

Міністерства соціальної політики України; Вітковська Л.В. - керівник 

Управління з питань дотримання соціальних  прав департаменту з питань 

дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Уповноваженого 



Верховної Ради  України з прав людини; Чорна О.В. – керівник управління з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності 

Уповноваженого Верховної Ради  України з прав людини; Кіріна І.Г. – 

начальник відділу координації дорадництва та кооперативних відносин на селі 

департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємства на 

селі Міністерства аграрної політики України; Ганущак Н.В. – координатор 

роботи регіональних відділень Асоціації міст України.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо покращення демографічної ситуації, (реєстр. № 2377а, 

н.д. Денисенко А.П.). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо підтримки молоді, (реєстр. № 4518, н.д. Лабазюк С.П., 

Рибчинський Є.Ю., Бандуров В.В. та інші). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 141 Податкового 

кодексу України щодо особливостей оподаткування витрат на фінансування 

об'єктів та закладів спортивної інфраструктури, охорони здоров'я та культури, 

(реєстр. № 5643, н.д. Чижмарь Ю.В., Силантьєв Д.О., Ляшко О.В.) 

4. 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). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо зняття адміністративних бар'єрів при набутті дитиною права 

власності на нерухоме майно, (реєстр. № 5533, н.д. Писаренко В.В.). 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15824
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18130
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15761


6. Про доцільність внесення Кабінетом Міністрів України проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб. 

7. Різне. 

1. 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення 

демографічної ситуації, (реєстр. № 2377а, поданий народним депутатом 

України Денисенком А.П.). 

            ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Денисенко А.П. – 

народний депутат України; Романова А.А. - народний депутат України, 

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

заступник Голови Комітету; Спориш Д.І. – народний депутат України, Голова 

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

Музиченко В.В. – директор департаменту державної соціальної допомоги 

Міністерства соціальної політики України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення демографічної ситуації, (реєстр. № 2377а), у першому читанні 

прийняти його за основу. 

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. 

 

 



2. 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підтримки молоді, 

(реєстр. № 4518, поданий народними депутатами України Лабазюком С.П., 

Рибчинським Є.Ю., Бандуровим В.В. та іншими). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо підтримки молоді, (реєстр. № 4518, н.д. Лабазюк С.П., 

Рибчинський Є.Ю., Бандуров В.В. та інші) на наступне засідання Комітету.   

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

 

3. 

 

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

внесення змін до статті 141 Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування витрат на фінансування об'єктів та закладів спортивної 

інфраструктури, охорони здоров'я та культури, (реєстр. № 5643, поданий 

народними депутатами України Чижмарем Ю.В., Силантьєвим Д.О.,  

Ляшком О.В. та іншими). 

         ВИСТУПИЛИ: 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; Петренко О.М. - народний депутат України, заступник Голови 

Комітету, голова підкомітету з питань національно – патріотичного виховання 

дітей та молоді; Чижмарь Ю.В. – народний депутат України; Войтович Я. В. - 

заступник Міністра молоді та спорту України; Чорна О.В. – керівник 

управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15824
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18130
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15761
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15824
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18130
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15761


рівності Уповноваженого Верховної Ради  України з прав людини. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до статті 141 Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування витрат на фінансування об'єктів та закладів 

спортивної інфраструктури, охорони здоров'я та культури, (реєстр. № 5643,  

н.д. Чижмарь Ю.В., Силантьєв Д.О., Ляшко О.В. та ін. ), 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. 

 

4. 

 

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 Мустафою-Масі,  

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

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету;  

Спориш Д.І. – народний депутат України, Голова підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Чорна О.В. – керівник управління з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності 

Уповноваженого Верховної Ради  України з прав людини;  

Ковбаса 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 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), у першому читанні прийняти його за основу.  

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

 

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 зняття 

адміністративних бар'єрів при набутті дитиною права власності на нерухоме 

майно, (реєстр. № 5533, поданий народним депутатом України  

Писаренком В.В.). 

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету;  

Спориш Д.І. – народний депутат України, Голова підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Ковбаса 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 деяких законодавчих актів України щодо 

зняття адміністративних бар'єрів при набутті дитиною права власності на 

нерухоме майно, (реєстр. № 5533, н.д. Писаренко В.В.), в першому читанні, 

прийняти його за основу. 



2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань правової політики та 

правосуддя. 

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

 

6.  

 

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

Кабінетом Міністрів України проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та 

захисту постраждалих осіб. 

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

народний депутат України, Голова підкомітету з питань молодіжної політики, 

сім’ї та дитинства; Фаримець  О.О. – виконуюча обов'язки директора 

департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми 

Міністерства соціальної політики України. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих 

осіб. 

2. Висновок Комітету направити до Міністерства соціальної політики 

України. 

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

 

7. 

 

7.1  

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо затвердження теми 

майбутніх парламентських слухань про становище молоді в Україні, а саме: 



«Формування та реалізація державної молодіжної політики України в умовах 

децентралізації». 

           ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропоновану в цьому році Міністерством молоді та спорту 

України тему майбутніх парламентських слухань про становище молоді в 

Україні: «Формування та реалізація державної молодіжної політики України в 

умовах децентралізації». 

        2. Відповідне рішення Комітету надіслати Міністерству молоді та спорту 

України. 

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

 

 

7.2 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо звернення Федерації 

плавання України стосовно підвищення суми витрат під час відрядження 

спортсменів, тренерів-викладачів, спортивних суддів на всеукраїнські та 

регіональні спортивні змагання. 

 

        ВИСТУПИЛИ: 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. 

 

        УХВАЛИЛИ: 

        Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією внести зміни до 

Постанови Кабінету Міністрів України (від 02.02.2011р. №98) «Про суми та 

склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, 

які повністю утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» 

щодо збільшення суми добових витрат та граничної сума витрат на найм 



житлового приміщення під час відрядження учасників спортивних заходів в 

Україні. 

 

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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


