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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: Луценко І.С. - народний депутат України;  

Савчук Ю.П. - народний депутат України; Жданов І.О. - Міністр молоді та 

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

України; Тітарчук М.І. - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України; Федорович Н.В. - заступник Міністра соціальної політики України; 

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

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності;  

Петрів О.О. - керівник департаменту зовнішніх зв’язків Української греко-

католицької церкви; Ліптуга І.Л. - директор департаменту туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Вовк В.С. - заступник 

директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення 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; Бороздіна К.А. - директор департаменту експертизи, моніторингу 

та законотворчої діяльності ГО "Ла Страда-Україна"; Фіногенов Ю.С. -

начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони 

України; Богдан В.В. - заступник начальника відділу дільничних офіцерів 

управління превенції Національної поліції України; Буртник Х.В. - представник 

громадськості, юрист компанії "Brothers and Partners"; Волинець Л.С. - 

помічник-консультант народного депутата України Павленка Ю.О; 

Дігтяр М.М. – завідувач сектору з питань ґендерної рівності Управління з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності; 

Жирний М.М. - голова Київської обласної організації фізкультурно-

спортивного товариства «Спартак»; Корж В.П. – перший заступник голови 

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України; Литвин Г.  - 

виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати - Україна»; Литвиненко Л.Д. - головний спеціаліст управління 

фізичної культури і спорту Міністерства оборони України;  

Простибоженко О.С. - член комітету сімейного права та майнових спорів ВГО 

«Асоціація адвокатів України»; Черниш Д.П. - головний спеціаліст відділу 

політики державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України; Юрченко М.І. - головний спеціаліст відділу запобігання домашньому 

насильству департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми Міністерства соціальної політики України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-

прикладного спорту, (реєстр. № 5616, КМУ). 

2. Проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству, 

(реєстр. № 5294, друге читання). 



3. Проект Закону про приєднання до Протоколу про сталий туризм до 

Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, (реєстр. № 0131, 

КМУ). 

 4. Проект Закону про внесення змін до статті 151 Сімейного кодексу 

України (щодо піклування про дітей трудових мігрантів, які перебувають на їх 

утриманні та залишаються на території України), (реєстр. № 3460, 

н.д. Фельдман О.Б.). 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу 

України щодо сприяння розвитку системи закладів фізичної культури та 

спорту, (реєстр. № 5680, н.д. Савчук Ю.П., Палатний А.Л., Величкович М.Р. та 

інші). 

6. Про доцільність внесення Кабінетом Міністрів України проекту Закону 

про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 

(щодо уточнення деяких повноважень). 

7. Різне. 

1. 

 

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

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

започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту, 

(реєстр. № 5616, поданий Кабінетом Міністрів України). 

 

        ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; 

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

фізичної культури та спорту; Жданов І.О. - Міністр молоді та спорту України; 

Фіногенов Ю.С. - начальник Управління фізичної культури і спорту 

Міністерства оборони України. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 5616), у першому читанні прийняти його за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

фізичної культури та спорту – Силантьєва Дениса Олеговича. 

  

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

 

2. 

 

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

запобігання та протидію домашньому насильству, (реєстр. № 5294, друге 

читання). 

            ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету;  

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

Комітету; Луценко І.С. - народний депутат України; Федорович Н.В. - 

заступник Міністра соціальної політики України; Філіпішина А.А. - 

представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання 

прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; Петрів О.О. - керівник 

департаменту зовнішніх зв’язків Української греко-католицької церкви; 

Молоканов Ю.А. – заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 5294), прийняти його у другому читанні і в цілому. 

2. Доповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови 

Комітету - Величковича Миколу Романовича. 

3. Доручити Голові Комітету за погодженням з членами Комітету 

здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з урахуванням 



зауважень редакційного відділу Головного управління документального 

забезпечення, Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

   

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

 

3. 

 

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

приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат, (реєстр. № 0131, поданий Кабінетом 

Міністрів України). 

 

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

народний депутат України, секретар Комітету; Тітарчук М.І. - заступник 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Литвин Г. - виконавчий 

директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - 

Україна». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 0131), в першому читанні, прийняти його за основу 

та в цілому. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету у закордонних справах. 

 

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

 

 

 

 



4. 

 

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

внесення змін до статті 151 Сімейного кодексу України (щодо піклування про 

дітей трудових мігрантів, які перебувають на їх утриманні та залишаються на 

території України), (реєстр. № 3460, поданий народним депутатом 

України Фельдманом О.Б.). 

            ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 151 

Сімейного кодексу України (щодо піклування про дітей трудових мігрантів, які 

перебувають на їх утриманні та залишаються на території України), (реєстр. 

№ 3460, поданий народним депутатом України Фельдманом О.Б.) на наступне 

засідання Комітету. 

 

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

 

5. 

 

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

внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо сприяння 

розвитку системи закладів фізичної культури та спорту, (реєстр. № 5680, 

поданий народними депутатами України Савчуком Ю.П., Палатним А.Л., 

Величковичем М.Р. та іншими). 

 

             ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Савчук Ю.П. - 

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

спорту України. 

 



  УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 5680), 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. 

 

6.  

 

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

Кабінетом Міністрів України проекту Закону про внесення зміни до статті 6 

Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких 

повноважень). 

ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Перенести розгляд питання про доцільність внесення Кабінетом 

Міністрів України проекту Закону про внесення зміни до статті 6 Закону 

України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких повноважень) 

на наступне засідання Комітету. 

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

 

7.  

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проведення 

Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів Верховної Ради України, 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад.  

 



             ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Жирний М.М. - 

голова Київської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 

«Спартак». 

 

  УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Склад організаційного комітету з підготовки та 

проведення Всеукраїнської спартакіади. 

2. Призначити Директором спартакіади голову Київської обласної 

організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» - Жирного 

Миколу Михайловича та покласти на нього відповідальність за організацію і 

проведення Всеукраїнської спартакіади. 

3. Фінальні змагання зазначеної спартакіади перенести з 5-10 червня 

2017 року на 12-17 червня цього року. 

 

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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


