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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: Войтович Я.В. – заступник Міністра молоді та спорту 

України; Хобзей П.К. – заступник Міністра освіти і науки України;  

Стеценко В.Г. – голова комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України; Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та 

гендерної рівності;  Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту прав дітей та 

усиновлення Міністерства соціальної політики України; Олійник Д.С. – 

заступник директора департаменту з питань соціальної політики Рахункової 

палати України; Васильєва С.М. – заступник директора департаменту –

начальник відділу з питань освіти, науки та інновацій Рахункової палати 

України; Куйбіда Т.Я. – заступник директора департаменту з питань науки та 

гуманітарної сфери Рахункової палати України; Стефанюк І.Б. – заступник 

директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету в 



регіонах Рахункової палати України; Якуб Г.А. – завідувач сектору державної 

соціальної інспекції департаменту державної соціальної допомоги Міністерства 

соціальної політики України; Столипченко В.В. – начальник відділу організації 

роботи зі зверненнями громадян та взаємодії з громадськістю управління 

соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи департаменту 

персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України;  

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

департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; Сарапіна І.В. – головний спеціаліст відділу формування та реалізації 

політики із житлових питань управління житлової політики департаменту 

систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Карпенко Н.А. – голова громадської організації «Фонд громади 

Білоцерківщини»; Білий М.Б. – член молодіжної організації Блоку Петра 

Порошенка «Солідарність»; Ісламова А.В. – депутат Бучанської міської ради; 

Муратов Т.А. – член правління громадської організації «Вся Україна»; 

Савенець В.В. – віце-президент студентської громадської організації «Шоста 

Влада»; Сучков М.О. – член молодіжної організації Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність»; Хе Кін Фонг – голова представницького департаменту 

студентської громадської організації «Шоста Влада»; Волинець Л.С. – 

помічник-консультант народного депутата України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну 

підготовку учнівської та студентської молоді, за матеріалами Рахункової 

палати України. 

          2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують 

соціальної підтримки), (реєстр. № 4985), н.д. Гудзенко В.І. 



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

посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи 

збройних конфліктів, (реєстр. № 6510-1), н.д. Тимошенко Ю.В., Кужель О.В., 

Одарченко Ю.В. та інші. 

4. Щодо затвердження роз’яснення вимог Закону України "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" та Житлового кодексу України 

стосовно можливості виключення осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування із позачергової черги громадян, які перебувають на 

обліку потребуючих поліпшення житлових умов. 

5. Про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, за матеріалами Рахункової палати України. 

6. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною», за матеріалами 

Рахункової палати України. 

7. Щодо внесення членами Комітету проекту Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо порядку виїзду дитини за межі 

України). 

8. Про міжнародне співробітництво з Комітетами з питань фізичної 

культури та спорту, молоді та туризму зарубіжних країн. 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету виділених 

Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку 

учнівської та студентської молоді, за матеріалами Рахункової палати України. 

 



         ВИСТУПИЛИ: Романова А.А. - народний депутат України, секретар 

комітету; Величкович М.Р. - народний депутат України, перший заступник 

Голови Комітету; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, заступник 

Голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури і спорту;  

Васильєва С.М. – заступник директора департаменту – начальник відділу з 

питань освіти, науки та інновацій Рахункової палати України; Хобзей П.К. – 

заступник Міністра освіти і науки України; Стеценко В.Г. – голова комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених 

Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку 

учнівської та студентської молоді, взяти до відома.  

  2. Інформацію про заходи Міністерства освіти і науки України щодо 

усунення недоліків, виявлених при проведенні аудиту Рахунковою палатою 

України щодо ефективності використання коштів державного бюджету, 

виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну 

підготовку учнівської та студентської молоді, взяти до відома. 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  

1) доручити Міністерству освіти і науки України: 

- провести облік спортивних споруд, що віднесені до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України та забезпечити їх внесення до Єдиного 

електронного реєстру спортивних споруд України; 

- забезпечити: 

цільове використання спортивних споруд та земельних ділянок, що 

віднесені до сфери управління Міністерства освіти і науки України; 

ефективну діяльність Комітету з фізичного виховання і спорту 

Міністерства освіти і науки України щодо фізичної і спортивної підготовки 

учнівської та студентської молоді; 



належну організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня; 

- вжити заходів щодо збільшення фінансування на організацію 

спортивних заходів для учнівської та студентської молоді; 

2) доручити Міністерству молоді та спорту України: 

- затвердити порядок видачі сертифіката відповідності спортивної 

споруди та ведення журналу обліку використання спортивної споруди; 

- затвердити правила спортивних змагань з усіх видів спорту, визнаних в 

Україні. 

4. Рекомендувати Національній поліції України: 

взяти на особистий контроль та забезпечити належне розслідування 

численних порушень законодавства України посадовими особами Міністерства 

освіти і науки України, зазначених у інформації Рахункової палати України про 

результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених 

Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку 

учнівської та студентської молоді. 

 

5. Рішення Комітету надіслати до Рахункової палати України, Кабінету 

Міністрів України та відповідних Міністерств. 

 

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

 

2. 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної 

допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують соціальної підтримки), 

(реєстр. № 4985), поданий народним депутатом України Гудзенком В.І. 

 

 



 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які 

потребують соціальної підтримки), (реєстр. № 4985), поданий народним 

депутатом України Гудзенком В.І. перенести 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 деяких законів України щодо посилення соціального захисту 

дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, 

(реєстр. № 6510-1), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Кужель О.В., Одарченком Ю.В. та іншими). 

 

ВИСТУПИЛИ: Скалозуб В.А. - Керівник секретаріату Комітету; 

Величкович М.Р. – народний депутат України, перший заступник голови 

Комітету; Силантьєв Д.О. – народний депутат України, голова підкомітету з 

питань фізичної культури і спорту; Романова А.А. – народний депутат України, 

секретар Комітету. 

 

          УХВАЛИЛИ: 

1. Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних 

дій чи збройних конфліктів, (реєстр. № 6510-1), поданий народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В., Кужель О.В., Одарченком Ю.В. та 

іншими) перенести на наступне засідання Комітету. 

 



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

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо затвердження 

роз’яснення вимог Закону України "Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування" та Житлового кодексу України стосовно можливості виключення 

осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із 

позачергової черги громадян, які перебувають на обліку потребуючих 

поліпшення житлових умов. 

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

та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Сарапіна І.В. – 

головний спеціаліст відділу формування та реалізації політики з житлових 

питань управління житлової політики департаменту систем життєзабезпечення 

та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; Філіпішина А.А. – представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити наступне роз’яснення застосування положень Закону «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»: особи з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, не можуть бути виключені із 

позачергової черги громадян, які  перебувають на обліку потребуючих 

поліпшення житлових умов, після досягнення ними 23 років.  

2. Надіслати затверджене роз’яснення до Міністерства соціальної 

політики України та Кіровоградської міської ради. 

 



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

 

5. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про результати аудиту 

ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, за матеріалами Рахункової палати України. 

ВИСТУПИЛИ: Спориш І.Д. – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Стефанюк І.Б. – 

заступник директора департаменту з питань використання коштів державного 

бюджету в регіонах Рахункової палати України; Якуб Г.А – завідувач сектору 

державної соціальної інспекції департаменту державної соціальної допомоги 

Міністерства соціальної політики України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту 

ефективності використання ефективності використання  у Волинській, 

Дніпропетровській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій 

та Хмельницькій областях  коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

взяти до відома.  

Інформацію про заходи Міністерства соціальної політики України 

щодо усунення недоліків, виявлених при проведенні аудиту Рахунковою 

палатою України щодо ефективності використання ефективності 

використання  у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 

Полтавській, Сумській, Чернівецькій та Хмельницькій областях  коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  



1) вжити заходів щодо відновлення виробництва та стимулювання 

економічного зростання, сприяння зайнятості населення та розвитку ринку 

праці, удосконалення механізму системи соціального страхування; 

2) доручити Міністерству соціальної політики України: 

посилити контроль за дотриманням органами соціального захисту 

населення вимог законодавства щодо призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема проведення обстеження 

матеріально-побутових умов сімей, перевірки достовірності відомостей про 

доходи та майновий стан сімей; 

затвердити методичні рекомендації для органів соціального захисту 

населення щодо неприпустимості покарання малозабезпечених сімей, які 

несвідомо подали недостовірні відомості про доходи та майновий стан сімей,  

та необхідності обов’язкового врахування при прийнятті відповідного рішення 

наслідків позбавлення малозабезпеченої сім'ї відповідної державної допомоги; 

доручити органам соціального захисту населення при проведенні 

обстеження матеріально-побутових умов сімей звертати увагу на можливі 

випадки насильства у сім'ї, інші порушення прав дітей.  

 

3. Рішення Комітету надіслати до Рахункової палати України, Кабінету 

Міністрів України та відповідних Міністерств. 

 

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

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом 

«гроші ходять за дитиною», за матеріалами Рахункової палати України. 

         ВИСТУПИЛИ: Спориш І.Д. – народний депутат України, голова 



підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Олійник Д.С – 

заступник директора департаменту з питань соціальної політики Рахункової 

палати України; Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту прав дітей та 

усиновлення Міністерства соціальної політики України; Волинець Л.С. – 

помічник-консультант народного депутата України. 

 

  УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію Рахункової палати України про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом 

«гроші ходять за дитиною», взяти до відома.  

Інформацію про заходи Міністерства соціальної політики України 

щодо усунення недоліків, виявлених при проведенні аудиту Рахунковою 

палатою України щодо ефективності використання коштів державного 

бюджету на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною», взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України:  

до 1 жовтня 2017 року розглянути та прийняти в цілому проекти Законів:  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа, (реєстр. № 5045); 

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення 

справедливих соціальних гарантій дітям, (реєстр. № 6063-д).  

 

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  

1) до 1 вересня 2017 року:  

подати до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України стосовно вдосконалення діяльності щодо 



соціального захисту дітей; 

внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів» від 5 квітня 2017 року № 268 щодо 

розширення переліку дітей, які мають право на статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та  спрощення процедури 

надання такого статусу;  

розглянути на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики 

та гуманітарного розвитку у липні 2017 року питання забезпечення виконання 

районними державними адміністраціями та виконавчими органами міських, 

районних у місті (у разі їх створення), селищних, сільських рад вимог статті 4 

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей» щодо чисельності та правового статусу служб у справах дітей; 

 

2) доручити Міністерству соціальної політики України: 

до 1 жовтня 2018 року внести на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект Закону про Національний банк даних про дітей та сімей з дітьми»; 

до 1 вересня 2017 року затвердити державний стандарт послуги 

соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування;   

вжити заходів щодо удосконалення механізму планування потреби в 

коштах на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною»; 

посилити контроль: 

за цільовим використанням батьками-вихователями і прийомними 

батьками коштів, що виділяються на дітей-вихованців і прийомних дітей; 

за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 



батьківського піклування, які виховуються в  дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім’ях.  

 

4. Рішення Комітету надіслати до Рахункової палати України, Кабінету 

Міністрів України та відповідних Міністерств. 

 

 

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

 

7. 

 

           СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо внесення членами 

Комітету проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо порядку виїзду дитини за межі України). 

 

           ВИСТУПИЛИ: Спориш І.Д. – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства. 

 

  УХВАЛИЛИ:  

 

1. Доручити членам Комітету внести проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо порядку виїзду дитини за межі 

України) на розгляд Верховної Ради України. 

 

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

 

8. 

 

           СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про міжнародне 

співробітництво з Комітетами з питань фізичної культури та спорту, молоді та 



туризму деяких зарубіжних країн. 

 

          ВИСТУПИЛИ: Величкович М.Р. - народний депутат України, перший 

заступник Голови Комітету. 

 

           УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти рішення про встановлення співпраці з Комітетами таких 

країн: Литви, Хорватії, Чорногорії, Азербайджану, Молдови та Грузії. 

2. Рішення Комітету надіслати Голові Верховної Ради України, Голові 

Комітету у закордонних справах, Міністру закордонних справ України. 

 

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

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


