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 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:  Луценко І.С. – народний депутат України; Даневич М.В. - 

заступник Міністра молоді та спорту України; Кулеба М.М. - Уповноважений 

Президента України з прав дитини; Полякова О.Ю. - директор департаменту 

соціального захисту осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики 

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

усиновлення Міністерства соціальної політики України; Романчук С.І. - 

заступник директора Департаменту  видатків бюджету соціальної сфери- 

начальник відділу соціального та пенсійного забезпечення Міністерства 

фінансів України; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної 

Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної 

рівності; Афанас'єва С.П. - начальник відділу державної соціальної допомоги 



департаменту  видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

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

Уповноваженого Президента України з прав дитини; Бурий І.М. – заступник 

начальника Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт»; Лукашук М.М. - головний спеціаліст відділу паспортної роботи 

управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного 

кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України;       

Коротушак А.І. -  головний  консультант  відділу  правового  забезпечення 

оперативно-службової діяльності та представництва інтересів у судових 

органах управління правового забезпечення Адміністрації Державної 

прикордонної служби України; Простобоженко О.С. – член Ради комітету 

сімейного права Асоціації адвокатів України; Муратов Т.О. - член Громадської 

ради при Міністерстві молоді та спорту України; Башликова В.А. - директор 

Деснянського районного в місті Києві Центру фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

посилення гарантій безпеки дітей, (реєстр. № 3579, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647, 

н.д. Палатний А.Л., Величкович М.Р., Луценко І.С.). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 313 Цивільного кодексу 

України щодо спрощення порядку виїзду за межі України осіб, які не досягли  

16-річного віку, (реєстр. № 6637, н.д. Журжій А.В.) 

4. Проект Закону про внесення змін до Законів України "Про підтримку 

олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та 

"Про фізичну культуру і спорт" (реєстр. № 6648, КМУ). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62131
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62119
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62132


5. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо запровадження європейських стандартів соціального захисту осіб з 

інвалідністю, реєстр. № 6670, КМУ). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, реєстр. № 6710, КМУ). 

 

1. 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки 

дітей, (реєстр. № 3579, друге читання). 

 

ВИСТУПИЛИ: Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з 

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

усиновлення Міністерства соціальної політики України; Афанас'єва С.П. - 

начальник відділу державної соціальної допомоги департаменту  видатків 

бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України; Спориш І.Д. –

народний депутат України,  голова підкомітету з питань молодіжної політики, 

сім’ї та дитинства. 

 

         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), прийняти його в другому читанні та в 

цілому. 

2.  Доповідачем 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. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62275


 

 

 

2-3. 

 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду 

дитини за межі України, (реєстр. № 6647, поданий народними депутатами 

України Палатним А.Л., Величковичем М.Р., Луценко І.С.) та проект Закону 

про внесення змін до статті 313 Цивільного кодексу України щодо спрощення 

порядку виїзду за межі України осіб, які не досягли 16-річного віку, (реєстр. № 

6637, поданий народним депутатом Журжієм А.В.). 

           

 ВИСТУПИЛИ: Величкович М.Р. – народний депутат України;    

Луценко І.С. - народний депутат України; Романова А.А. - народний депутат 

України, секретар Комітету; Колбаса Р.С. - директор департаменту захисту 

прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Кулеба 

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

О.С. – член Ради комітету сімейного права Асоціації адвокатів України; 

Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з 

питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; 

Спориш І.Д. - народний депутат України. 

          

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647, 

н.д. Палатний А.Л., Величкович М.Р., Луценко І.С.) в першому читанні 

прийняти його за основу. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62131


2. Співдоповідачем від Комітету визначити першого заступника 

Голови Комітету, народного депутата України  Величковича М.Р. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону про внесення змін до статті 313 Цивільного кодексу України 

щодо спрощення порядку виїзду за межі України осіб, які не досягли  

16-річного віку, (реєстр. № 6637, н.д. Журжій А.В.) в першому читанні – 

відхилити. 

4. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя. 

 

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

 

4. 

 

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

внесення змін до Законів України "Про підтримку олімпійського, 

паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну 

культуру і спорт" (реєстр. № 6648, КМУ). 

          

ВИСТУПИЛИ: Даневич М.В. - заступник Міністра молоді та спорту 

України; Силантьєв Д.О. - народний депутат України, заступник голови 

Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури і спорту. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні проекту Закону про внесення змін до Законів України "Про 

підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в 

Україні" та "Про фізичну культуру і спорт" (реєстр. № 6648, КМУ) прийняти 

його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62119


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. 

 

5-6. 

 

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

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запровадження 

європейських стандартів соціального захисту осіб з інвалідністю), (реєстр.      

№ 6670, КМУ) України та Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю), 

(реєстр. № 6710, КМУ).           

          ВИСТУПИЛИ: Полякова О.Ю. - директор департаменту соціального 

захисту осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України; 

Силантьєв Д.О. - народний депутат України, заступник голови комітету, голова 

підкомітету з питань фізичної культури і спорту; Філіпішина А.А. - 

представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання 

прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо запровадження європейських стандартів соціального захисту 

осіб з інвалідністю, реєстр. № 6670, КМУ) прийняти його за основу та в цілому. 

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України  з 

питань бюджету. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62205


актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, реєстр. № 6710, 

КМУ) прийняти за основу та в цілому. 

4. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України  у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції та людей з інвалідністю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 1 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

  Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62275

