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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: Велікін О.М., Величкович М.Р., Петренко О.М.,  

Силантьєв Д.О., Спориш І.Д. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

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

народний депутат України; Жданов І.О. - Міністр молоді та спорту України; 

Мовчан М.П. - заступник Міністра молоді та спорту України з питань 

європейської інтеграції; Ярема О.Й. - заступник Міністра молоді та спорту 

України; Войтович Я.В. - заступник Міністра молоді та спорту України; 

Даневич М.В. - заступник Міністра молоді та спорту України; Устименко С.О. - 

заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської 

інтеграції; Комнатний С.О. - перший заступник Голови правління Державної 

спеціалізованої фінансової установа «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву»; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та 

гендерної рівності; Бєляєва І.І. - директор департаменту молодіжної політики 

Міністерства молоді та спорту України; Бідний М.В. - директор департаменту 



фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та 

спорту України; Вірастюк Р.Я. - директор департаменту олімпійського спорту 

Міністерства молоді та спорту України; Колбаса Р.С. - директор департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; 

Хохлєнков І.О. - директор департаменту оздоровлення та санаторно-курортного 

лікування Міністерства соціальної політики України; Кулик О.М. - заступник 

директора департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми Міністерства соціальної політики України; Федюшина Т.А. - заступник 

директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту 

України; Мирський Л.М. - заступник директора департаменту олімпійського 

спорту Міністерства молоді та спорту України; Ципло М.І. - Голова 

фізкультурно-спортивного товариства «Україна»; Мендусь О.П. - Голова 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України; 

Корж В.П. - перший заступник Голови ФСТ «Динамо» України; Петров О.В. - 

Голова правління УМАКО «Сузір’я»; Коваленко Н.П. - виконавчий директор 

Національного олімпійського комітету України; Задорожній Д.В. - начальник 

юридичного відділу Національного олімпійського комітету України;  

Пінчук І.М. - начальник Управління профілактики соціального сирітства 

Міністерства соціальної політики України; Ляхович М.П. - начальник відділу 

національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України; 

Гоменюк Р.І. - представник прес-служби Державної спеціалізованої фінансової 

установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт Першого віце-прем'єр-міністр - Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України С. Кубіва щодо виконання Програми діяльності уряду 

(з питання розвитку туристичної галузі в Україні). 

2. Звіт Міністра молоді та спорту України І. Жданова щодо виконання 

Програми діяльності уряду.  



1. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про звіт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України щодо виконання Програми діяльності 

уряду (з питання розвитку туристичної галузі в Україні). 

 

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

народний депутат України, секретар Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Невідкладно схвалити стратегію розвитку туризму та курортів України 

до 2026 року та затвердити Державну цільову програму розвитку туризму та 

курортів на період до 2022 року; 

 2. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про туризм». 

3. В зв’язку з відсутністю реальних змін в промоції України в світі, 

розвитку в’їзного туризму в Україні, визнати діяльність Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України в частині туристичної діяльності 

незадовільною. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про звіт Міністерства 

молоді та спорту України щодо виконання Програми діяльності уряду. 

          ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Силантьєв Д.О. - 

народний депутат України, Голова підкомітету з питань фізичної культури і 

спорту; Павленко Ю.О. - народний депутат України; Жданов І.О. - Міністр 

молоді та спорту України; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого 



Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та 

гендерної рівності; Федюшина Т.А. - заступник директора департаменту 

олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України;  

Корж В.П. - перший заступник Голови ФСТ «Динамо» України;  Петров О.В. - 

Голова правління УМАКО «Сузір’я». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Розробити та затвердити рекомендації щодо формування в регіонах 

України ефективної моделі здійснення функцій з управління дитячо-

юнацькими спортивними школами; затвердити державні соціальні стандарти у 

сфері фізичної культури і спорту, що відповідатимуть викликам сьогодення; не 

відмовлятися від притаманних Міністерству повноважень управління у 

формуванні державної політики у сфері фізичної культури та спорту, зокрема 

щодо функції контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг. 
         2. Розробити та затвердити Державну цільову соціальну програму 

національно-патріотичного виховання на 2018-2022 роки. 

         3.  Звіт Міністерства молоді та спорту України щодо виконання Програми 

діяльності уряду взяти до відома та вважати роботу Міністерства задовільною. 

   

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0. 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


