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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: Королевська Н.Ю. - народний депутат України;  

Луценко І.С. – народний депутат України; Войтович Я.В. - заступник Міністра 

молоді та спорту України; Цибулько О.С.  - радник Міністра з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Імас Є.В. - ректор Національного університету фізичного виховання і спорту 

України; Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав дитини; 

Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення 

Міністерства соціальної політики України; Карпенко О.В. - начальник служби 

управління правового забезпечення  Служби безпеки України; Кононенко В.І. - 

начальник департаменту захисту національної державності Служби безпеки 

України; Степанюк В.Р. - начальник управління використання та охорони 

земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних 

відносин департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та 



продовольства України;  Ремень О.М. - начальник відділу забезпечення 

діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини;  

Афанас'єва С.П. - головний спеціаліст відділу державної соціальної допомоги 

департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; Вознюк В.М. - головний спеціаліст відділу з питань обліку 

державного майна управління з питань обліку державного майна та 

підприємств Міністерства освіти і науки України; Волинець Л.С. - помічник-

консультант народного депутата України Павленка Ю.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

посилення гарантій безпеки дітей, (реєстр. № 3579), Президент України. 

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

посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій 

чи збройних конфліктів, (реєстр. № 6510), н.д. Королевська Н.Ю., Бойко Ю.А., 

Вілкул О.Ю. та інші.  

3. Про ініціативу Спортивної студентської спілки України щодо 

проведення Всесвітньої Універсіади в Україні. 

4. Проект Закону про соціальний захист дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр. № 6270), 

н.д. Денисенко А.С. 

5. Проект Закону про соціальний захист осіб, які постраждали 

внаслідок воєнних дій, збройної агресії або збройного конфлікту, 

(реєстр. № 6270-1), н.д. Веселова Н.В. 

6. Проект Закону про мораторій на зміну цільового призначення 

земельних ділянок з метою збереження об'єктів фізичної культури і спорту, 

(реєстр. № 6487), н.д. Силантьєв Д.О., Ляшко О.В., Івченко В.Є. та інші. 

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

державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття 



професійно-технічної та вищої освіти, (реєстр. № 6298), н.д. Третьяков О.Ю., 

Бурбак М.Ю., Загорій Г.В. 

 

1. 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки 

дітей, (реєстр. № 3579, поданий Президентом України). 

 

         ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету; Спориш І.Д. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, 

сім'ї та дитинства; Луценко І.С. – народний депутат України; Кулеба М.М. - 

Уповноважений Президента України з прав дитини; Колбаса Р.С. - директор 

департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

політики України; Кононенко В.І. - начальник департаменту захисту 

національної державності Служби безпеки України; Волинець Л.С. - помічник-

консультант народного депутата України Павленка Ю.О., Ремень О.М. - 

начальник відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента 

України з прав дитини. 

 

         УХВАЛИЛИ: 

1.  Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

гарантій безпеки дітей, (реєстр. № 3579, поданий Президентом України), в 

першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

Спориша І.Д. 

 

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



2. 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту 

дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів,  

(реєстр. № 6510, поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю., 

Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю. та іншими). 

 

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

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

молодіжної політики, сім'ї та дитинства; Колбаса Р.С. - директор департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; 

Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав дитини;  

Цибулько О.С.  - радник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних 

конфліктів, (реєстр. № 6510, поданий народними депутатами України  

Королевською Н.Ю., Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю. та іншими), в першому 

читанні прийняти його за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

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

Спориша І.Д. 

 

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

 

 



3. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про ініціативу Спортивної 

студентської спілки України щодо проведення Всесвітньої Універсіади в 

Україні. 

ВИСТУПИЛИ: Імас Є.В. - ректор Національного університету 

фізичного виховання і спорту України; 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 заступника голови 

Комітету. 

 

          УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію президента Спортивної студентської спілки України взяти до 

уваги. 

2. Підтримати ініціативу Спортивної студентської спілки України щодо 

проведення в Києві літньої Всесвітньої Універсіади у 2021 чи 2023 році. 

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням вжити необхідних 

заходів для подання Спортивною студентською спілкою України досьє до 

Міжнародної федерації університетського спорту (FISU) на право проведення в 

Києві літньої Всесвітньої Універсіади у 2021 чи 2023 році.  

4. Рекомендувати Верховній Раді України провести у вересні-жовтні  

2017 року Парламентські слухання на тему: «Фізкультурно-оздоровчі та 

спортивні заняття студентської молоді: стан та законодавче забезпечення 

розвитку» та внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідної 

постанови. 

5. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

зазначеного питання визначити Голову Комітету А. Палатного. 

 

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



 

4-5. 

 

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

соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, (реєстр. № 6270, поданий народним депутатом України 

Денисенком А.С.) та про проект Закону про соціальний захист осіб, які 

постраждали внаслідок воєнних дій, збройної агресії або збройного конфлікту, 

(реєстр. № 6270-1), поданий народним депутатом України Веселовою Н.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

        1. Перенести розгляд проекту Закону про соціальний захист дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр. № 6270, 

поданий народним депутатом України Денисенком А.С.) та проекту Закону про 

соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройної агресії 

або збройного конфлікту, (реєстр. № 6270-1, поданий народним депутатом 

України Веселовою Н.В.), на наступне засідання Комітету. 

 

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

 

6. 

 

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

мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою 

збереження об'єктів фізичної культури і спорту, (реєстр. № 6487, поданий 

народними депутатами України Силантьєвим Д.О., Ляшком О.В., Івченком В.Є. 

та іншими). 

 

ВИСТУПИЛИ: Силантьєв Д.О. – народний депутат України, голова 



підкомітету з питань фізичної культури і спорту; Войтович Я.В. - заступник 

Міністра молоді та спорту України; Степанюк В.Р. - начальник управління 

використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, 

удосконалення земельних відносин департаменту землеробства Міністерства 

аграрної політики та продовольства України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про мораторій на зміну цільового призначення земельних 

ділянок з метою збереження об'єктів фізичної культури і спорту, 

 (реєстр. № 6487, поданий народними депутатами України Силантьєвим Д.О., 

Ляшком О.В., Івченком В.Є. та іншими), у першому читанні прийняти за 

основу. 

 2. Рішення Комітету надіслати до Комітету з питань аграрної політики та 

земельних відносин. 

 

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

 

7. 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, 

(реєстр. № 6298, поданий народними депутатами України Третьяковим О.Ю., 

Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В.). 

 

ВИСТУПИЛИ: Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту прав дітей 

та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Кулеба М.М. -

Уповноважений Президента України з прав дитини. 

 



 

  УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної 

підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти, (реєстр. № 6298, поданий народними депутатами 

України Третьяковим О.Ю., Бурбаком М.Ю., Загорієм Г.В.) в першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. 

 

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

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


