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

Силантьєв Д.О., Спориш І.Д. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

  Запрошені: Кубів С.І. - Міністр економічного розвитку і торгівлі України; 

Парцхаладзе Л.Р. - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; Тітарчук М.І. –  заступник 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України; Устименко С.О. - 

заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської 

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

Ліптуга І.Л. – директор департаменту туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; Вірастюк Р.Я. - директор 

департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України; 

Кікіна С.О. - директор департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства 

соціальної політики 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; Комнатний С.О. - перший 

заступник Голови правління Державної спеціалізованої фінансової установа 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;  

Рязанова Н.Г. - заступник директора департаменту державної соціальної 

допомоги Міністерства соціальної політики України; Мирський Л.М. - 

заступник директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді 

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

Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Пінчук І.М. - начальник управління профілактики соціального 

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

начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України; 

Бойко С.М. - начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної 

політики департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства 

фінансів України; Чорна О.В. - керівник управління з питань дотримання прав 

дитини, недискримінації та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; Яблонська Л.Л. - завідувач сектору з питань 

реформування Міністерства молоді та спорту України; Баженков Є.В. - Голова 

фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»; Волков О.І. – Президент 

федерації стрільби України; Дерюгіна А.М. - Президент федерації художньої 

гімнастики України; Левчук С.А. – Президент Української федерації карате; 

Орлов І.А. - Голова Запорізької обласної федерації стрибків у воду; 

Грабовецький М.М. - заступник Голови фізкультурно-спортивного товариства 

«Україна»; Коваленко Н.П. - виконавчий директор Національного 

олімпійського комітету України; Коваль С.А. – виконавчий директор федерації 

хокею України; Дутчак М.В. - перший проректор з науково-педагогічної 

роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

Петров О.В. - Голова правління УМАКО «Сузір’я»; Цегенько І.Д. - Голова 

правління громадської організації «Європейська інтеграція України»;  

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

установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; 



Волинець Л.С. – помічник-консультант народного депутата України;  

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

України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

торгівлі України С. Кубіва щодо виконання Програми діяльності уряду 

(з питання розвитку туристичної галузі в Україні). 

2. Проект Закону про фізичне виховання та спорт, (реєстр. № 4857, 

н.д. Кишкар П.М., Кривенко В.М., Данченко О.І. та інші). 

2. Звіт Міністра соціальної політики України А. Реви щодо виконання 

Програми діяльності уряду. 

3. Звіт Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубка щодо 

виконання Програми діяльності уряду (з питань молодіжного кредитування). 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Звіт Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. 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; Силантьєв Д.О. - народний 

депутат України, Голова підкомітету з питань фізичної культури і спорту; 

Кубів С.І. - віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі 

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

України; Ліптуга І.Л. – директор департаменту туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59481


 

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. Визнати діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України в частині туристичної діяльності задовільною. 

 

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

 

2. 

 

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

фізичне виховання та спорт, (реєстр. № 4857, поданий народними депутатами 

України Кишкарем П.М., Кривенком В.М., Данченком О.І. та іншими). 

         ВИСТУПИЛИ: 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; Ярема О.Й. - заступник Міністра молоді та спорту України; 

Грабовецький М.М. - заступник Голови фізкультурно-спортивного товариства 

«Україна»; Орлов І.А. - Голова Запорізької обласної федерації стрибків у воду; 

Дутчак М.В. - перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; Мирський Л.М. - 

заступник директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді 

та спорту України; Волков О.І. – Президент федерації стрільби України. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59481


УХВАЛИЛИ: 

  1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про фізичне виховання та спорт, (реєстр. № 4857,  

н.д. Кишкар П.М., Кривенко В.М., Данченко О.І. та ін.), в першому читанні 

відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

фізичної культури та спорту, народного депутата України Силантьєва Дениса 

Олеговича.  

   

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

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: Заступника Міністра соціальної політики України з питань 

європейської інтеграції Устименка С.О. про звіт Міністерства соціальної 

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

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

молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Устименко С.О. - заступник Міністра 

соціальної політики України з питань європейської інтеграції; 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; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної 

Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Цегенько І.Д. - Голова правління громадської організації 

«Європейська інтеграція України»; Петров О.В. - Голова правління УМАКО 

«Сузір’я»; Волинець Л.С. – помічник-консультант народного депутата України. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59481


 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести засідання Ради Національної безпеки і оборони з питань 

захисту прав дітей. 

2. Створити окреме Міністерства сім'ї та дітей. 

3.Ухвалити Закон України «Про Загальнодержавну програму 

«Національний план дій з виконання Конвенції ООН про права дитини на 2017-

2021 роки».  

4. Взяти звіт Міністерства соціальної політики України щодо виконання 

Програми діяльності уряду до відома, а діяльність Міністерства визнати 

задовільною. 

 

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

 

4. 

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

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України щодо виконання Програми діяльності уряду (з питань молодіжного 

кредитування). 

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

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

депутат України, перший заступник Голови Комітету; Парцхаладзе Л.Р. - 

заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 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; Петров О.В. - Голова 

правління УМАКО «Сузір’я»; Цегенько І.Д. - Голова правління громадської 

організації «Європейська інтеграція України». 



 

УХВАЛИЛИ: 

1. При розробленні проектів Законів про Державний бюджет України на 

відповідні роки: забезпечити фінансування бюджетної програми «Надання 

пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» 

згідно з обсягами, визначеними Державною програмою забезпечення молоді 

житлом на 2013 - 2017 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року N 967. 

2. До 1 вересня 2017 року затвердити Державну програму забезпечення 

молоді житлом на 2018 - 2022 роки. 

3. Взяти звіт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України щодо виконання Програми 

діяльності уряду до відома та визнати роботу Міністерства в частині 

молодіжного житлового кредитування задовільною. 

 

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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


