
 

 

 

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

 

  

  

 

 

 

 м. Київ 

 

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: Гуляєв В.А. – народний депутат України; Королевська Н.Ю. -  

народний депутат України; Крулько І.І. - народний депутат України; 

Устименко С.О. - заступник Міністра соціальної політики України з питань 

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

України; Корж В.П. – Перший заступник Голови фізкультурно- спортивного 

товариства «Динамо» України; Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту 

прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України;  

Бєляєва І.І. – директор департаменту молодіжної політики Міністерства молоді 

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

спорту Міністерства молоді та спорту України; Рязанова Н.Г. - заступник 

директора департаменту державної соціальної допомоги Міністерства 

соціальної політики України; Мирський Л.М. - заступник директора 

департаменту олімпійського спорту - начальник відділу циклічних та 



швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та 

спорту України; Стеценко В.Г. - Голова Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України; Ремень О.М. - начальник відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини; 

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

політики департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства 

фінансів України; Нерянова С.І. - тимчасово виконуюча обов’язки начальника 

відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної 

освіти  Міністерства освіти і науки України; Афанас’єва С.П. - головний 

спеціаліст Відділу державної соціальної допомоги Департаменту видатків 

бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України; Мендусь О.П. - 

Голова всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК 

України; Омельчук Н.В. - заступник Голови фізкультурно-спортивного 

товариства «Україна»; Ганущак Н.В. - координатор роботи Регіональних 

відділень Асоціації міст України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і 

децентралізації роботи з молоддю), (реєстр. № 6048, н.д. Крулько І.І., 

Палатний А.Л., Величкович М.Р. та інші). 

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 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.). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 



забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та 

встановлення справедливих соціальних гарантій дітям, (реєстр. № 6063, 

н.д. Ільюк А.О., Гуляєв В.О., Шипко А.Ф. та інші). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми, (реєстр. 

№ 6063-1, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.). 

6.  Про проведення 21 червня 2017 року парламентських слухань на тему: 

«Демографічна криза України: причини, наслідки та шляхи подолання»,  

(н.д. Королевська Н.Ю.).  

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо соціальної спрямованості державних лотерей, (реєстр. № 3082, 

н.д. Княжицький М.Л., Тарута С.О., Матіос М.В. та інші). 

8. Проект Рекомендацій Комітетських слухань на тему: «Функціонування 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих 

фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади». 

9. Різне. 

1. 

 

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

внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження стандартів Ради 

Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю),  

(реєстр. № 6048, поданий народними депутатами України Крульком І.І., 

Палатним А.Л., Величковичем М.Р. та іншими). 

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

народний депутат України, секретар Комітету; Петренко О.М. - народний 

депутат України, заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань 

національно – патріотичного виховання дітей та молоді; Спориш І.Д. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, 

сім’ї та дитинства; Крулько І.І. - народний депутат України; Устименко С.О. - 



заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської 

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

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

політики департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства 

фінансів України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і 

децентралізації роботи з молоддю), (реєстр. № 6048, н.д. Крулько І.І., 

Палатний А.Л., Величкович М.Р. та інші ), у першому читанні прийняти його за 

основу та в цілому з урахуванням технічних правок. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

молодіжної політики, сім’ї та дитинства, народного депутата України – 

Спориша Івана Дмитровича. 

 

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

 

3. 

 

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.). 

 

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, н.д. Фельдман О.Б.) на наступне засідання Комітету. 

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

 

4-5. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального 

захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій 

дітям, (реєстр. № 6063, поданий народними депутатами України Ільюком А.О., 

Гуляєвим В.О., Шипком А.Ф. та іншими) та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей 

з дітьми, (реєстр. № 6063-1, поданий народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.). 

 

 



         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; 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; Гуляєв В.А. – 

народний депутат України; Королевська Н.Ю. - народний депутат України; 

Рязанова Н.Г. - заступник директора департаменту державної соціальної 

допомоги Міністерства соціальної політики України; Колбаса Р.С. - директор 

департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

політики України; Афанас’єва С.П. - головний спеціаліст відділу державної 

соціальної допомоги департаменту видатків бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України; Молоканов Ю.А. – заступник керівника 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати авторам відкликати проекти Законів про внесення змін 

до деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального 

захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій 

дітям, (реєстр. № 6063, н.д. Ільюк А.О., Гуляєв В.О., Шипко А.Ф. та інші) та 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми, (реєстр. № 6063-1,  

н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.) та створити робочу групу в Комітеті для 

напрацювання нового законопроекту, об’єднавши зазначені вище проекти.  

 

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

 

 

 

 



6. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про ініціювання 

проведення 21 червня 2017 року парламентських слухань на тему: 

«Демографічна криза України: причини, наслідки та шляхи подолання». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести парламентські слухання на тему: «Демографічна криза 

України: причини, наслідки та шляхи подолання» 21 червня 2017 року. 

 

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

 

7. 

 

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

внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальної спрямованості 

державних лотерей, (реєстр. № 3082, поданий народними депутатами України 

Княжицьким М.Л., Тарутою С.О., Матіос М.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.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 



соціальної спрямованості державних лотерей, (реєстр. № 3082, 

н.д. Княжицький М.Л., Тарута С.О., Матіос М.В. та інші.), у першому читанні 

відхилити. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань податкової та митної 

політики. 

 

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

 

8.  

 

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

Комітетських слухань на тему: «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в 

умовах децентралізації влади». 

 

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

народний депутат України, голова підкомітету з питань фізичної культури і 

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

Л.М. - заступник директора департаменту олімпійського спорту - начальник 

відділу циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту 

Міністерства молоді та спорту України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд проекту Рекомендацій Комітетських слухань на 

тему: «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі 

підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах 

децентралізації влади» на наступне засідання Комітету. 

 

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

 



 

9. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про надання кандидатури 

від Комітету до складу Наглядової ради антидопінгового контролю відповідно 

до Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати від Комітету до складу Наглядової ради 

антидопінгового контролю народного депутата України, заступника Голови 

Комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту – 

Силантьєва Дениса Олеговича. 

2. Рішення Комітету надіслати до Міністерства молоді та спорту 

України. 

 

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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


