
 

 

 

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: Тітарчук М.І. – заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; Ліптуга І.Л. - директор департаменту туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Фаримець О.О. – 

заступник директора департаменту сімейної, гендерної політики та протидії 

торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України; Бут С.В. - головний 

спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 

департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Недільський Р.Б. - начальник Управління консульського обслуговування 

Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України; 

Чорна О.В. - керівник Управління з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; Семенченко Г.Б. - завідувач сектору зв’язків з 

громадськістю та координації з органами влади Міністерства інформаційної 
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політики України; Білецький П.С. - представник Центр туризму та пригод 

«Херс-ОN»; Білецький О.С. - представник Центр туризму та пригод  

«Херс-ОN»; Лієв О.С. - Голова правління Асоціації гостинності;  

Федорченко В.К. - ректор Київського університету туризму, економіки і права, 

Президент Асоціації навчальних закладів України туристського та готельного 

профілю; Романюк С.В. - Голова Громадської спілки «Українська 

Координаційна Рада професійних об’єднань у сфері туризму;  Науменко Г.П. - 

Президент Громадської спілки «Асоціація професійних об’єднань фахівців 

кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України»;  

Опанащук Ю.Я. - Голова Правління Асоціації готельних об’єднань та готелів 

міст України; Голубаха І.А. - Голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

(щодо удосконалення термінологічно-понятійного апарату у галузі туризму), 

(реєстр. № 5591, н.д. Лопушанський А.Я.). 

2. 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.). 

3. Про стан виконання Постанови Верховної Ради України 

«Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної 

індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості 

України». 

4. Різне. 

 

 

 



1. 

 

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

внесення змін до Закону України «Про туризм» (щодо удосконалення 

термінологічно-понятійного апарату у галузі туризму), (реєстр. № 5591, 

поданий народним депутатом України Лопушанським А.Я.). 

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Федорченко В.К. - 

ректор Київського університету туризму, економіки і права, Президент 

Асоціації навчальних закладів України туристського та готельного профілю. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

України «Про туризм» (щодо удосконалення термінологічно-понятійного 

апарату у галузі туризму), (реєстр. № 5591, н.д. Лопушанський А.Я.) на 

наступне засідання Комітету. 

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

 

2. 

 

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.). 

Артур Палатний зазначив, що законопроект пропонує врегулювати 

питання піклування про дітей трудових мігрантів. Після початку російської 

агресії така ж проблема існує для дітей – внутрішньо переміщених осіб, батьки 

яких залишилися на окупованій території. Проте в законопроекті не визначено, 

хто є законним представником цих дітей і має захищати їх права, у тому числі 



отримувати кошти, на які вони мають право. 

Оскільки, законопроект не вирішує цю проблему, а лише уточнює чинну 

редакцію частини другої статті 151 Сімейного кодексу України, це може 

привести до зайвої бюрократизації. Крім того, за відсутності батьків та будь-

якого документу від них можливий конфлікт між родичами дитини за право 

утримувати і виховувати дитину. 

В зв’язку з цим, Голова Комітету запропонував рекомендувати Верховній 

Раді України за результатами розгляду у першому читанні відхилити 

законопроект. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

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), у першому 

читанні відхилити. 

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. 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про стан виконання 

Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного 

розвитку та інвестиційної привабливості 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; Недільський Р.Б. - 

начальник Управління консульського обслуговування Департаменту 

консульської служби Міністерства закордонних справ України; Романюк С.В. - 

Голова Громадської спілки «Українська Координаційна Рада професійних 

об’єднань у сфері туризму»;  Науменко Г.П. - Президент Громадської спілки 

«Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-

екскурсійної сфери України». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Щороку на засіданні Комітету заслуховувати звіт про роботу 

центрального органу виконавчої влади у сфері туризму. 

2. Заслухати на засіданні Комітету питання щодо удосконалення 

статистичних показників сфери туризму та курортів в Україні. 

 

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

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про ініціювання створення 

робочої групи стосовно розробки проекту Закону «Про національно-

патріотичне виховання в Україні». 

ВИСТУПИЛИ: Петренко О.М. – народний депутат України, заступник 

Голови Комітету, Голова підкомітету з питань національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити робочу групу при Комітеті з питань сім'ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму щодо підготовки законопроекту, що визначатиме 

загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у 



сфері національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, 

волонтерства та сприяння безпеці і обороні України. 

2. Головою робочої групи назначити народного депутата України, 

заступника Голови Комітету, Голову підкомітету з питань національно - 

патріотичного виховання дітей та молоді – Петренка Олега Миколайовича.  

  

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

 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


