
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики,  

спорту та туризму 

03 жовтня 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні присутні, розпочинаємо засідання комітету. 

Кворум у нас є. На жаль, сьогодні терміново несподівано продовжили 

засідання Верховної Ради України, і було прийнято Верховною Радою 

України, що засідання іде без перерви. Тому частина народних депутатів 

сьогодні на голосуванні, але ж там Микола Величкович і інші народні 

депутати передали сьогодні слово як мені як голові комітету, щоб у нас на 

засіданні комітету був кворум.  

Дорогі друзі, сьогодні у нас надзвичайна подія, перед тим як розпочати 

засідання комітету, офіційне засідання комітету і розгляд питань, я хочу 

привітати та нагородити грамотою комітету Доскальчука Олександра 

Борисовича багаторазового призера та чемпіона України зі змішаних  

єдиноборств.   (Оплески) 

 Олександр, я хочу сказати, що Олександр став першим українцем, 

який здобув титул чемпіона світу серед професіоналів по дуже такій 

важливій та престижній версії. Це версія називала М-1 Global. Я хочу  

сказати, що, колеги, наші спортсмени, наші спортсмени сьогодні, знаєте, 

незважаючи на всі такі суперечки, які сьогодні і у Верховній Раді України, і 

всі кажуть, що у нас складна економічна ситуація, але ж наші спортсмени – 

це єдина та сила, яка об'єднана, яка єдина, яка сьогодні, завдяки якої 

піднімається в усіх куточках світу наш український прапор, лунає 

український гімн. І я хочу привітати нашого чемпіона. Для мене це дуже 

важлива подія, тому що я ще є почесним Президентом ММА України, і 

змішані єдиноборства ММА, у минулому скликанні наш комітет… завдяки 
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нашому комітету, сприянню нашого комітету і Міністерства молоді і спорту 

ми його признали офіційним видом спорту.  

Тому хочу привітати Олександра, і будемо сподіватися, що це не 

остання перемога, це перша перемога, але ж не остання. Ітак – вперед, так 

тримати!  (Оплески)  

(Не чути) …будемо помагати, будемо підтримувати… (Не чути) для 

меня лично, просто я занимался сам единоборством. Поэтому Это граммота 

нашего комитета и будем наше министерство, я думаю, что пару слов, пару 

слов… Давай-давай… 

 

_______________. Чуть-чуть… Спасибо. (Шум у залі)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, стулья мы сейчас уберем. Сюда еще, еще 

ближе, да? 

Ну, давайте, да. Давайте, с нашим чемпионом. Все-таки чемпионы 

мира, они все у нас, не каждый день на комитете.  

І ще раз привітаємо наша Олександра. Дуже тобі вдячні, друже. 

(Оплески) От, тримайся, щоб це був не останній, да, давайте. Саша. 

Це народний депутат, це… (Шум у залі) 

  

РОМАНОВА А.А.  Все життя моє… Це… (Не чути)  це ми просто… 

Ні, так, Артур Леонідович, з вами, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, зі мною? Давайте. 

 

_______________. Зачекайте… 

 

РОМАНОВА А.А. Просто все життя мріяла з такими чоловіками 

сфотографуватися. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Анна Анатоліївна, ви, знаєте, ви недарма вибрали 

наш комітет… У восьмому скликанні тут багато міцних, а саме головне – 

надійних і патріотичних чоловіків. 

Олександр, я вас вітаю ще раз. (Оплески) 

Я хочу ще нагородити президента професіональної ліги змішаних 

єдиноборств ММА Геннадія Маркушовського. (Оплески)   

 

_______________. Марушківський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марушківський. (Оплески) Сфоткаємося… Давайте, з 

поясом. Давайте, нашого чемпіона. 

 

_______________. О, все, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас ще є одна нагорода, ще є. 

 

_______________. Дві. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще дві нагороди? 

 

_______________. Я хотел… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, от… Пожалуйста, да. Геннадий, ну, скажите пару 

слов. 

 

_______________. Микрофон. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Микрофон? Ну, давайте. Это у нас просто… Сейчас я 

підніму його. Під стенограму.  

 

МУРАШКОВСЬКИЙ Г.А. Хотел сказать, что благодаря Артуру 

Леонидовичу, благодаря Олегу Марковичу, благодаря усилиям, которые 

были приложены, вообще появился такой вид спорта и такое событие, такое 

явление мирового уровня как ММА в Украине. Потому что просто видом 

спорта на сегодняшний день уже это не назовешь, так же как бокс, это как бы 

явление которое объединяет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Искусство. 

 

______________. Искусство, да.  

…сотни миллионов человек по всему миру. И то, что сегодня первый 

украинец приехал с поясом, и сейчас ведутся переговоры, чтобы первый 

украинец подрался все-таки в UFC, наконец-то. Надеюсь переговоры эти 

закончатся чем-то. Я очень, так сказать, вижу те конкретные шаги и вехи, 

благодаря чему это произошло. Спасибо за ту поддержку, которая как бы 

постоянно чувствуется, постоянно есть. Спасибо.  (Оплески) 

  

РОМАНОВА А.А. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадый, дякую. Я дуже вдячний. І наш комітет 

завжди буде підтримувати цей вид спорту, це дійсно искусство. Сьогодні ми 

бачимо як цей вид спорту не тільки в Україні, а і в світі, є, знаєте, таким, по-

тихеньку йде вверх. І я впевнений, що в найближчий час професіональні 

спортсмени будуть отримувати гонорари не менше чим професіональні 

боксери.  
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Так, в нас ще є віце-президент професіональної ліги Змішаних 

єдиноборств Володимир Солдатенко. (Оплески) 

 Володимир ще виступав на змаганнях, він ще і спортсмен у нас. Тому 

я думаю, що ця людина теж багато зробила не тільки в Київській області, а, 

взагалі, для всього виду спорта. Я думаю, що…  

 

_______________. Спасибо большое. Спасибо.  

Олег Маркович, можно вас попросить к нам тоже. По всем вопросам 

мы… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Олег Маркович. 

 

СОЛДАТЕНКО В.В.  Олег Маркович всегда… 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, дякую.  

І ще у нас… (Оплески) остання грамота.  

Ну і тренеру, це ця людина, яка багато зробила. Ми знаємо, що в усіх 

єдиноборствах без тренера дуже тяжко. Я думаю, що Петру Горюку, я хочу 

привітати його від нашого комітету. Дуже вам вдячний за нашого 

спортсмена, тому що знаємо, що тренер і спортсмен це єдина команда без 

якої неможливо досягнути  високих результатів.  (Оплески) 

Давайте чемпіона нам сюди.   

Дякуємо хлопці.  (Оплески) 

 Ми почали з приємних речей. В нашому комітеті, я не можу сказати, 

що часто, але ж бувають такі приємні речі, коли шановні наші спортсмени, 

наші чемпіони, які приїздять до нас після змагань, і ми на нашому комітеті 

завжди вітаємо їх. Я думаю, що це дуже гарна практика, і чим більше буде 
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спортсменів приїжджати до нас, тим вище наш буде і рейтинг як комітету, і я 

впевнений, що для  наших спортсменів це буде великою мотивацією. 

Колеги, переходимо до роботи. Запрошені на засідання нашого 

комітету:  

заступник міністра молоді і спорту України – Ярема Олександр 

Йосипович;  

заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської 

інтеграції – Мовчан Микола Петрович; 

директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції 

України – Андрієва Тамара Володимирівна; 

головний консультант секретаріату Комітету у закордонних справах –   

Василенко Олег Ігорович;  

начальник відділу міжнародних договорів та офіційних перекладів 

Департаменту міжнародного права Міністерства зовнішніх справ України 

Коледов Сергій Володимирович (отут); 

Ніколаєва Любов Іванівна – начальник відділу удосконалення та 

моніторингу соціальної допомоги Департаменту державної соціальної 

допомоги Міністерства соціальної політики України;  

Коляда Валентина Северинівна – начальник відділу сприяння розвитку 

молоді та утвердження здорового способу життя Міністерства молоді та 

спорту України; 

Радчук Наталія Миколаївна – начальник відділу міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Міністерства молоді та спорту 

України;  

Шевченко Валерій Павлович – заступник начальника відділу 

забезпечення масштабних масових заходів управління публічного порядку 

Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України; 
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Мовчан Денис Олегович… Анатолійович. Ви тут, да? Член комітету з 

питань стадіонів та безпеки проведення змагань Федерацією футболу 

України. 

Афанасьєва Світлана Петрівна – головний спеціаліст відділу державної 

соціальної допомоги департаменту видатків бюджету соціальної сфери 

Міністерства фінансів України. 

Щербина Світлана Анатоліївна – головний спеціаліст відділу 

експертизи проектів нормативно-правових актів юридичного управління 

Міністерства молоді та спорту. 

Від руки написано. Якщо я помилюсь, то ви мене вибачайте. Сісецька  

Вікторія Ігорівна. Я прізвище… Нормально все? Представник від молодіжної 

агенції, антикорупційної агенції. 

Мадяр Василь Васильович – заступник начальника відділу ювенальної 

превенції Національної поліції України. Всі. Всі присутні. 

Колеги, переходимо до першого пункту порядку денного. Проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

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

підтримки. Реєстраційний номер цього законопроекту 4985, поданий 

народним депутатом України Гудзенком Віталієм Івановичем. 

Колеги, наш комітет є головним з цього питання. На жаль, на жаль, в 

нас є така практика, для того, хто перший раз знаходиться на засіданні 

нашого комітету, якщо автор законодавчої ініціативи, народний депутат, і 

наш комітет є головним з цього питання, неприсутній і не відстоює свій 

законопроект, ми два рази цей законопроект переносимо, потім його 

відхиляємо. Наша позиція нашого комітету, і це було рішення комітету, що 

автор законопроекту, якщо він має повагу до членів комітету, до нашого 

комітету, до профільних міністерств, які сьогодні присутні, і виконавчої 

влади, повинен бути особисто присутній і доповідати свій законопроект. 
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Тому, шановні колеги, перше, приймаємо рішення перенести цей 

законопроект на наступне засідання нашого комітету.  

А це вже третій раз?  

Тоді, колеги, якщо, думаю, що народний депутат третій раз не 

приходить на засідання комітету, ми цей законопроект відхилимо.  

Колеги, приймаємо рішення. Законопроект, реєстраційний номер 4985, 

відхилити. Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався? Одноголосно. 

Законопроект відхилений.  

 Переходимо до наступного пункту. Пропонуємо об'єднати друге і третє 

питання. Друге питання – проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради 

Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час 

футбольних матчів та інших спортивних заходів, реєстраційний номер 0150. І 

третє питання – проект Закону про денонсацію Європейської Конвенції про 

насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час проведення 

спортивних заходів, і зокрема, футбольних матчів, реєстраційний номер 

0151. Обидва законопроекти подані Президентом України. Та з обох питань 

наш комітет є не головним. Тому доповідач… Слово для доповіді хочу 

надати заступнику міністра молоді і спорту України з питань європейської 

інтеграції Мовчану Миколі Петровичу. 

Микола Петрович, будь ласка.  

 

МОВЧАН М.П. Я дуже дякую. Добрий день, шановні колеги. Проект 

закону… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви по двом будете доповідати, так?  

 

МОВЧАН М.П. Так, я доповідаю по двом, тому що один випливає, ви 

правильно сказали, що один випливає з іншого і ми це об'єднуємо.  
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Шановні колеги, проект Закону України про ратифікацію Конвенції 

Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг 

під час футбольних матчів та інших спортивних заходів розроблений 

Міністерством молоді та спорту України з власної ініціативи.   

Беручи до уваги виконання зобов'язань України, що випливають з її 

членства в Раді Європи, зокрема, щодо забезпечення участі України в 

міжнародних договорах Ради Європи, Мінмолодьспорт вважає за доцільне 

ратифікувати зазначену конвенцією. Одним з основних завдань конвенції є 

забезпечення безпеки захисту та сприятливої атмосфери на футбольних 

матчах та інших спортивних заходах.  

Ключові загальні принципи конвенції зосереджені навколо 

необхідності схвалити комплексний підхід у трьох напрямах: порядок, 

охорона та безпека –  та створити партнерські відносини між всіма 

установами та особами, які прагнуть зробити футбольні матчі та інші 

спортивні події безпечними та гостинними для всіх.  

Конвенція була, як ви знаєте, підписана міністром молоді та спорту 

України Ігорем Олександровичем Ждановим у липні 2016 року у Франції в 

Сен-Дені. Станом  на сьогодні, конвенція вже підписала 26 країн членів Ради 

Європи. Її ратифікували три країни: Монако, Франція, Польща. Тобто ця 

конвенція за правилами до положень Конвенції Ради Європи, вона набирає 

чинності якраз, коли ратифікують три держави члени Ради Європи. Таким 

чином, конвенція набирає чинностей з  1 листопада 17-го року.  

Основні положення нашого проекту і конвенції. На засіданні Комітету 

у Верховну Раду України у закордонних справах у липні цього року відбувся 

попередній розгляд законопроектів про ратифікацію Конвенції Ради Європи 

про комплексний підхід і до питань безпеки, охорони та послуг під час 

футбольних матчів та інших спортивних заходів та проект Закону про 

денонсацію Європейської Конвенції про насильство та неналежну поведінку 
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збоку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних  матчів. Ця 

конвенція від серпня 85-го року.  

Отже, за результатами розгляду до законопроекту було висловлено 

низку зауважень про невідповідність наданого офіційного перекладу 

конвенції, оригіналу, підписаному міжнародному договору, а також 

висловлено зауваження щодо внесення змін до законодавства України у 

зв'язку із ратифікацією вищевказаної конвенції Ради Європи.  

Таким чином, враховуючи зауваження Комітету Верховної Ради 

України у закордонних справах, Міністерство молоді та спорту України 

звернулось до Міністерства закордонних справ України з проханням 

оперативно доопрацювати офіційний переклад тексту конвенції, оскільки 

переклад робився Міністерством закордонних справ України. Офіційний 

переклад тексту конвенції українською мовою було доопрацьовано в 

робочому порядку шляхом консультацій з Міністерством внутрішніх справ 

України та нашими колегами з Міністерства закордонних справ. Наразі 

Міністерство молоді та спорту України здійснює опрацювання та аналіз 

згаданих пропозицій Міністерства внутрішніх справ України з точки зору 

відповідності термінів, що вживаються у тексті документа, діючому 

законодавству України.  

З метою імплементації Конвенції Ради Європи "Про комплексний 

підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та 

інших спортивних заходів" Міністерством молоді та спорту України були 

надіслані відповідні листи до заінтересованих органів щодо надання 

пропозицій стосовно внесення змін до законодавства України у зв'язку з 

ратифікацією цієї конвенції.  

Отже, Національна поліція України повідомила у серпні цього року, що 

імплементація статей 9 і 10 конвенції не потребуватиме внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Закону України 

"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".  
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Крім цього, Міністерством молоді та спорту України було проведено у 

серпні цього року нараду з обговорення питання щодо внесення змін до 

законодавства України у зв'язку із ратифікацією вище зазначеної Конвенції 

Ради Європи.  

Отже, за результатами проведеної наради Міністерство молоді та 

спорту України вважає, що імплементація статей 9 і 10 конвенції не потребує 

внесення змін до законодавства України. Та вважає, що в частині першій 

статті 3 Закону України "Про особливості забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням 

футбольних матчів… Ви знаєте цей закон був ухвалений у листопаді 15-го 

року. Посилання на Європейську Конвенцію про насильство та неналежну 

поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема, футбольних 

матчів", ця конвенція якраз від серпня 85-го року, необхідно замінити 

посиланням на нову конвенцію, яку ми зараз обговорюємо ратифікацію, 

Конвенцію Ради Європи "Про комплексний підхід до питань безпеки, 

охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів".  

Отже, шановні колеги, враховуючи зазначене, прошу підтримати 

запропонований проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради 

Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час 

футбольних матчів та інших спортивних заходів", який сприятиме 

наближенню сфери фізичної культури і спорту до європейських стандартів, 

зокрема, в питанні забезпечення безпеки, охорони та послуг під час 

організації та проведення  футбольних матчів та інших спортивних заходів".  

Крім цього, прошу підтримати запропонований проект про денонсацію 

Європейської Конвенції "Про насильство та неналежну поведінку з боку 

глядачів під час проведення спортивних заходів, і зокрема, футбольних 

матчів". Конвенція від серпня 1985 року.  

Дякую за увагу.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Петрович. Позиція Міністерства 

молоді і спорта нам зрозуміла.  

Хотів би я заслухати зацікавлені органи влади, що стосовно пропозицій 

та зауважень, в подальшому які будуть відповідати за виконання конвенції. І 

потім після цього як ми всіх послухаємо, наш комітет прийме відповідне 

рішення.  

До слова надається Андрієвій Тамарі Володимирівні, директор 

Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України. Будь 

ласка.  

 

АНДРІЄВА Т.В.  Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні 

депутати.  

Міністерство юстиції здійснювало правову експертизу цього 

документу, ми дійшли висновку, що документ дійсно потребує ратифікації, 

оскільки він стосується прав осіб під час забезпечення, під час проведення 

футбольних матчів. І дійсно, на попередньому, на засіданні Комітету у 

закордонних справах було виявлено те, що конвенція, яка вносилась на 

ратифікацію разом з проектом закону, її переклад не відповідав англійському 

тексту, тому Міністерство закордонних справ здійснило цей переклад. І ми 

подивилися переклад. Було зауваження у Науково-експертного управління, 

воно стосувалося лише двох термінів, які згадуються у конвенції, це 

професійні футбольні клуби і національні збірні команди. І ніби 

стверджувалося і про те, що це не відповідає нашому Закону про фізичну 

освіту… про спорт і про фізичну культуру, і спорту. Текст, який ми маємо 

сьогодні, він вже не містить таких розбіжностей, тому що переклад 

відповідає. І тому ми підтримуємо цю ратифікацію, ми не бачимо також 

необхідності внесення змін у якісь спеціальні закони. А є на сьогодні також 

згаданий паном заступником міністра закон, який регулює це питання, це 

особливості, про особливості забезпечення громадського порядку і 
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громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, який передбачає 

в тому числі і відповідальність за порушення громадського порядку під час 

проведення такого роду заходів. 

І питання денонсації також підтримуємо, тому що сама конвенція 

вимагає – це стаття 16 цієї конвенції – вимагає, що жодна з держав не може 

ратифікувати до тих пір, допоки вона не денонсує ту конвенцію, яка діє 

сьогодні від 85 року. 

Тому ми обидва питання підтримуємо, у нас зауважень немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція зрозуміла, Тамара Володимирівна. 

Слово надається головному консультанту секретаріату Комітету у 

закордонних справах Василенку Олегу Ігоревичу. Є Олег Ігоревич? Будь 

ласка. Включіть стенограму. 

 

ВАСИЛЕНКО О.І. Добрий день, шановні народні депутати, шановний 

головуючий. Дійсно 11 липня 2017 року на засіданні Комітету у закордонних 

справах було розглянуто  законопроекти 0050, 51. І виявлено, по-перше, що, 

як вже неодноразово казалося, що переклад, який був запропонований 

головним розробником, не відповідає суті та предмету самої конвенції, якою 

пропонується врегульовувати. І таким чином неможливо, маючи на руках 

невідповідний переклад, здійснити відповідний аналіз законодавства України 

на відповідний… на необхідність імплементації цих міжнародних 

інструментів до нашого національного законодавства, як це прямо від нас 

вимагає 9-а, частина сьома, стаття 9 Закону України "Про міжнародні 

договори". 

Таким чино, комітетом було ухвалено рішення доручити головному 

розробнику разом з МЗС та МВС забезпечити підготовку належного 

перекладу конвенції, внесення відповідного перекладу на… до Верховної 

Ради, а саме до Комітету у закордонних справах. Та після отримання вже 
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завіреного та підготовленого перекладу, здійснити аналіз законодавства на 

необхідність її імплементації. Сьогодні ми знаємо, що переклад не внесений. 

Тобто по суті він знаходиться вже, представник молоді і спорту зазначив, 

знаходиться на проміжному етапі. Я знаю, що  після того як МЗС здійснило 

прошивку першого тексту, Національна поліція надала ще додаткові 

зауваження до тексту конвенції, які за своєю суттю та правовою природою 

змінюють як назву законопроекту, так і предмет регулювання. Суто з 

юридичної сторони. Тобто по суті, ми на сьогоднішній момент немає 

остаточного тексту конвенції, який стане частиною національного 

законодавства та стане приємним та буде відповідним чином ратифікований 

та опубліковано в офіційних джерелах України. Будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Дякую, Олег Ігорович.  

Слово надається Коледову Сергію Володимировичу, начальнику 

відділу міжнародних договорів та офіційних перекладів Департамент 

міжнародного права Міністерства закордонних справ України.  

Будь ласка.  

 

КОЛЕДОВ С.В. Дякую, шановні народні депутати, шановний голово. 

Дійсно, 11 липня під час засідання Комітету ВРУ у закордонних справах було 

порушено питання, що офіційний переклад, який був посвідчений 

Міністерством закордонних справ, містив низку помилок.  На той час участь 

в комітеті, в засіданні комітету брав державний секретар Міністерства 

закордонних справ Андрій Іванович Заєць. На його доручення, а також на 

доручення комітету Міністерство закордонних справ, отримавши цей же 

текст від Міністерства молоді і спорту, здійснило оперативне його 

доопрацювання, отримавши в робочому порядку від Міністерства внутрішніх 

справ і Мінмолодьспорту пропозиції щодо внесення змін. Відповідні 

пропозиції були повністю враховані. Ми здійснили йому надання, цьому 
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тексту, статусу офіційного і в серпні цього року, 11 серпня, був він 

відправлений на Мінмолодьспорту для подальшого здійснення заходів, які 

були доручені відповідно Комітетом Верховної Ради у закордонних  справах.  

Да, дійсно, після цього надійшли додаткові правки МВС, пропозиції. 

Оскільки  питання має специфічний характер, я думаю, що вони мають бути, 

остаточні рішення щодо їх прийняття або відхилення, відповідно 

профільними міністерствами, які будуть в подальшому відповідальні за їх 

реалізацію. Питань обслуговування послуг і все інше, тобто матиме важливе 

значення. Тобто Міністерство закордонних справ готове прийняти остаточну 

версію, надати цьому тексту статусу офіційного, оскільки дійсно текст має 

бути, в подальшому застосовуватися і не мати, так би мовити, подвійного 

значення. МЗС готовий оперативно здійснити все, що необхідно від нас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую, Сергію Володимировичу. 

Слово надається Шевченку Валерію Павловичу, заступнику начальника 

відділу забезпечення масштабних масових заходів управління публічного 

порядку Департаменту превентивної діяльності Національної поліції 

України. Будь ласка. 

 

ШЕВЧЕНКО В.П. Шановні колеги, доброго дня. Я не буду дублювати 

те, що було вже сказано з приводу аспектів перекладу і так далі. Ми 

неодноразово опрацьовували ці два законопроекти про денонсацію та 

ратифікацію і повністю підтримуємо ініціативу саме ратифікації цієї 

конвенції. 

Також крім того, як вже пан заступник міністра молоді і спорту 

висловив, що Національна поліція вважає, що це не потребує додаткових 

змін до законодавства. Дякую за увагу. Ми підтримуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
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Колеги, думаю, це питання дуже важливе, от небезпеки, коли 

проводяться міжнародні змагання, і не тільки міжнародні змагання, особливо 

це стосується футбольних матчів. Ми бачимо, що деякі недобросовісні 

глядачі, можна так сказати, фанати, вони себе ведуть не дуже коректно, і є 

багато… Ну, я скажу, я скажу як держслужбовець, що це на сьогоднішній 

день є візитівкою нашої держави. Тобто ми не можемо допустити таких 

безладів, які сьогодні діються, да, ми розуміємо. Тому є речі, які ми повинні 

сьогодні зробити. І ми як народні депутати – на законодавчому уровні, ну, і 

безумовно, надати, важель надати, цей ричаг для профільних міністерств для 

того, щоб це можна було робити, наводити лад на виконавчому рівні. 

Колеги, приймаємо рішення, якщо немає більш зауважень і пропозицій. 

Пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду проекту Закону 0150 у першому читанні прийняти його за основу та 

в цілому. 

І друге: рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради 

України у закордонних справах. Прошу голосувати. Хто – за? Проти? 

Утримався. Одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийняте.  

І третій пункт у нас: рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду проекту Закону 01… 

Будь ласка.  

 

МОВЧАН М.П. Шановний пане голово, я хотів би, по-перше, 

подякувати за це рішення, тому що, по-перше, ви дуже правильно сказали все 

про конвенцію, так, те, що вона регулює.  

Крім того, у нас в наступному році буде Ліга чемпіонів, фінал, це теж 

важливо. Крім того, у нас планується у жовтні цього року візит 

моніторингової місії Ради Європи по безпеці на стадіонах. Тому це рішення 

вашого комітету, нашого комітету, це не тільки спортивне, а ще і політичне 

рішення. Тому я дуже дякую. А всі необхідні переклади вони будуть 
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доопрацьовані і надіслано оперативно до відповідного комітету Верховної 

Ради у закордонних справах. Там, ми зараз чекаємо, коли прийде наш 

міністр, він виходе вже завтра з відпустки, так, і ми погодимо концептуальні 

речі з ним. І тоді ми надіслаємо протягом декількох днів до вашого Комітету 

у закордонних справах.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Петрович. Я думаю, що ви також 

пройдете Комітет у закордонних справах.  

Я хотів ще одне рішення прийняти комітетом, це по законопроекту 

0151, ми тільки по 0150 прийняли. Тому хочу ще раз проголосувати, тобто 

слідуючий проголосувати. Це рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду проекту закону 0151 в першому читанні прийняти 

його за основу і в цілому.  

І друге: рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради 

України у закордонних справах. Прошу голосувати. Хто – за? Проти? 

Утримався? Одноголосно. Дякую. Рішення прийняте. Будемо сподіватися, що 

профільний Комітет у закордонних справах прийме позитивне рішення. 

Думаю, що…  І ми разом наведемо лад у цій сфері.  

Колеги, переходимо до наступного питання: про виконання Постанови 

Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань про 

становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтири сучасної 

української молоді", від 23 лютого 2017 року, номер постанови 1908-8. Для 

доповіді запрошується заступник міністра молоді і спорту України Ярема 

Олександр Йосипович.  

Будь ласка, Олександр Йосипович.  

 

ЯРЕМА О.Й. Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати. 

В минулому році, а саме 2 листопада 16-го року, відбулися парламентські 

слухання про становище молоді на тему: "Ціннісні орієнтації сучасної 
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української молоді". 23 лютого за результатами слухань парламенту була 

ухвалена постанова на доручення Прем'єр-міністра, міністерством 

узагальнено роботу інших колег з центральних органів виконавчої влади, а 

також місцевих органів влади. І власне, ми надіслали узагальнену 

пропозицію на розгляд і уряду і комітету. Я би коротко хотів на ключових 

позиціях зупинитися.  

Важливі питання, це стосується фінансової підтримки реалізації 

молодіжної політики. Хочу сказати, що тут є відчутні зрушення. До 

прикладу, якщо на цей рік обсяг фінансування становить 59,5 відсотків від 

програми "Молодь України" то вже в проекті в бюджету на 18-й закладено 

стовідсоткове фінансування, відповідно є динаміка по збільшенню. 

Очевидно, що ми не говоримо, що цього є достатньо, але динаміка 

позитивна. І вперше з 2009 року, якщо парламентом буде підтримано цей 

проект бюджету,  ми матиму стовідсоткове виконання програми.  

Другий дуже важливий напрямок, і це про це багато говорили на 

слуханнях, це питання національно-патріотичного виховання. Хочу сказати, 

що урядом зроблені певні кроки в цьому напрямку, зокрема, схвалено 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада минулого  року, 

і затверджено план заходів щодо національно-патріотичного виховання. 

Передбачено спільно з місцевими державними адміністраціями, з 

організаціями громадянського суспільства ряд заходів в цьому напрямку. 

Очевидно, в цьому питанні ми рухаємося, як і було записано в постанові, 

стосовно розробки критеріїв оцінювання програм, стосовно проведення 

експертно-аналітичних досліджень, зараз тривають процедури тендерні, 

відповідно очікуємо за результатами цих відкритих процедур закупівель, 

експертно-аналітичного опитування і дослідження, з якими ознайомимо 

шановних представників парламенту.  

Не вирішене поки що питання, і воно є болючим. Маємо дуже  серйозні 

дискусії з колегами з Мінекономіки, перш за все, а саме затвердження 
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концепції відповідно державної цільової програми стосовно національно-

патріотичного виховання молоді. Минулого тижня відбулося засідання 

міжвідомчої комісії, членом якої є народний депутат України член комітету 

Петренко Олег. І цьому питанню була присвячена окремо увага. Очікуємо 

ближчим часом зрушень. І є вже певні такі сигнали від колег з Мінекономіки, 

що вони погодять. І сподіваємося, в ближчій перспективі, можливо, до кінця 

року нам вдасться вийти на затвердження концепції і в подальшому і 

програми. 

Хочу сказати, що в більшості регіонів, в більшості і областей, і районів 

затверджена програма національно-патріотичного виховання, створені 

координаційні ради, до складу яких ввійшли як представники органів влади, 

так і представники громадянського суспільства. І відповідно здійснюється 

організаційно практичні заходи. І цей рік був дуже знаковим, коли вдалося на 

міжвідомчому рівні долучити і колег із Міноборони, з Міносвіти, з 

Державної прикордонної служби, і об'єднати на вирішення дуже важливого 

питання, а саме національно-патріотичного виховання. 

Дуже важливий момент, це залучення громадськості, молоді до 

процесів прийняття рішень. Створена і Громадська рада при міністерстві, і 

так само громадські ради діють у відповідних в регіональних вимірах. Ми 

активно створюємо майданчики, робочі групи різноманітні, які розглядають 

ті чи інші напрямки молодіжної політики. І фактично кожне питання, яке і 

було озвучено, і внесено в постанову, і є в пріоритетах державної молодіжної 

політики, розробляється, приймається імплементовується представниками, 

разом з представниками громадянського суспільства. 

Окрема увага у постанові була присвячена розвитку і підвищенню 

кваліфікації фахівців, які працюють в цій сфері. Нами спільно з ПРООН та 

іншими міжнародними інституціями імплементується програма 

"Молодіжний працівник". Цього року більше ста людей пройшли тренінги 

для тренерів, і відповідно вже більше тисячі людей пройшли базові тренінги. 
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Яка мета цього? Щоб в кожній громаді, в кожному населеному пункті була як 

мінімум одна людина. Якщо ми говоримо про більше, то у співвідношенні: 

одна людина до 2 тисяч молоді, яка має необхідні знання, вміння, навички і 

компетенції, для того, щоби працювати з молодими людьми. І відповідно 

маємо тут певні досягнення, хоча попереду, ще до кінця року, заплановано 

багато і базових тренінгів, і вже спеціалізованих, які спрямовані і 

сфокусовані конкретно на питання громадянської освіти, конкретно на 

питання волонтерства, соціальної роботи з молоддю і таке інше.   

Важливий аспект, цьому теж присвячено окремі питання в постанові, 

розвиток і збільшення можливості для української молоді участі у 

міжнародних програмах. Хочу сказати, що цього року було проведено 

відкритий конкурс і створено вперше інформаційний центр в Україні по 

реалізації молодіжних програм, програми Європейсько Союзу "Еразмус 

Плюс". Організація, яка виграла цей конкурс, знаходиться в Сумах. Але 

діяльність і поширення цих пропозицій і цієї інформації охоплює молодь з 

усієї України.  

Дуже важливе питання, яке розглядалося і обговорювалося на 

слуханнях, питання занятості молоді. Хочу сказати, що тут нами 

випробовується, і доволі успішно, такий міжсекторальний підхід, де в межах 

Національного Пакту задля української молоді, який підписано з боку уряду, 

міністерством нашим, представниками громадських організацій, а так само 

різними компаніями, в тому числі і транснаціональними, створено механізм 

яким чином створювати нові робочі місця для молодих людей, нові програми 

стажування і так само розвивати співпрацю між бізнесом та освітою чого не 

вистачає. І ви так само наголошували в своєму виступі про те, що дуже 

багато людей, молодих людей, закінчивши вищу освіту не може знайти 

повноцінне робоче місце або працює не за фахом. Я хочу сказати, що за рік 

роботи цього пакту створено і підтверджено документально більше 11,5 

тисяч робочих місць для молодих людей, в переважній більшості це перші 
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робочі місця. Так само створено тисячі програм стажування нових. І, що 

дуже важливо, створено близько 300 партнерств між бізнесом та 

університетами, який дає можливість адаптувати освітні програми. І 

відповідно молоді люди, які закінчують вищі навчальні заклади, мають 

можливість зразу з студентської лави починати працювати, а не починати 

процес, як часто це трапляється, перенавчання і перекваліфікації. 

Наступним етапом, і це реалізується цього року, на це теж звертали 

увагу, відбуваються регіональні подібні події, притому, що охоплюються не 

тільки міста обласного значення, не тільки обласні центри, але так само 

менші міста. Цього року вже відбулися ряд регіональних форумів. І що дуже 

важливо, компанія регіонального рівня, місцеві долучаються до пакту, і 

відповідно ми розраховуємо, що кількість і компаній і нових робочих місць 

буде тільки збільшуватися.  

На порядку денному стоїть зараз підготовка національного плану дій 

стосовно зайнятості молоді. І сподіваємося, що це питання теж буде 

розглядатися вже на наступних слуханнях.  

Дуже важливе питання є збереження і зміцнення здоров'я молоді, 

особливо населення, але особливо молоді. Тут ми спільно з міжнародними 

інституціями, перш за все з Юнісефом, опікуємося або співпрацюємо в 

напрямку розвитку мережі центрів, відділень і кабінетів медичної допомоги, 

клінік дружніх для молоді там, де молоді люди можуть отримати анонімні 

консультації, поради, стосовно свого здоров'я. І відповідно засновані на 

засадах дружнього підходу. Тому що дуже часто проблеми  виникають тільки 

тому, що недружній підхід в таких класичних закладах охорони здоров'я 

призводить до того, що молоді люди не звертаються або звертаюся тоді, коли 

вже запізно.  

Окремо питання було присвячено в постанові розвитку волонтерської 

діяльності. Цими питаннями в уряді опікується Міністерство соціальної 
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політики. Розроблено і винесено на затвердження уряду ряд нормативно-

правових актів, що стосується цього питання.  

Дуже важливе питання є питання, де реалізовувати молодіжну політику 

на місцях. Я хочу сказати, що міністерством в цьому напрямку спільно з 

органами місцевої влади зроблено ряд кроків. І на сьогодні ми можемо 

констатувати, що в більшості регіонів України існують обласні молодіжні 

центри, понад 250 місцевих центрів. В даному випадку в лідерах є Донецька 

область, яка поставила собі замету до кінця року відкрити 85 молодіжних 

центрів і просторів. І на сьогоднішній день вони мають уже підтверджених 

50 і відповідно рухаються до того, щоби в різних регіонах, в тому числі в 

сірій зоні, в зоні зіткнення відкривати ці молодіжні простори. І минулого 

тижня, будучи у Волновасі, бачили, що у молоді є великий відгук і потреба 

на це. 

Міністерством було юстовано національний знак якості і критерій 

якості для молодіжних центрів. І ми зараз працюємо, це теж було відзначено 

в постанові за результатами слухань, затвердження типового положення про 

молодіжні центри. Мали трошки дискусій з нашими колегами з Міністерства 

фінансів, але здається, вже зняті всі перепони. І сподіваємося, максимум до 

кінця цього року типове положення буде затверджено на рівні уряду. 

Відповідно в роботі залишається, на жаль, не вистачило часу, 

відведеного до того, щоби остаточно затвердити на рівні уряду, забезпечити 

фінансування бюджетної програми, надання пільгового довгострокового 

державного кредиту молодим сім'ям. Але ми тут спільно з колегами з 

Міністерства регіональної політики, а так само з фондом "Укрмолодьжитло" 

працюємо. І вже на урядових комітетах це питання розглядалося і отримало 

підтримку, ближчим часом буде винесено. Колегами із Мінсоцполітики 

проводиться робота стосовно затвердження державної соціальної програми 

підтримки сім'ї до 21 року. І одне з питань, яке поки що є таким доволі 

складним, ми мали багато дискусій, дебатів і листувань з нашими колегами з 
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Мінфіну. А саме стосується інституційної підтримки організацій 

громадянського суспільства, що теж відзначено у постанові за результатом 

слухань, поки що не отримали позитивного відгуку. Працюємо далі, тобто, бо 

бачимо ситуацію і тенденції, що наше міністерство є лідером в плані 

проведення прозорих конкурсів на підтримку проектів організацій. З року в 

рік організації отримують підтримку проектів, натомість кількість охоплення 

не зростає суттєво молоді. І відповідно чим далі, тим більше організацій 

піднімають питання, щоб зважаючи на європейський досвід, держава 

надавала підтримку не тільки в реалізації проектів, але так само 

інституційно, для того, щоби зростала організаційна спроможність 

організацій і вони відповідно могли більш впевнено стояти на ґрунті, що 

називається.  

В мене все. Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Ще бажаючи є виступити?  

Колеги, проект рішення всім вам розданий. Тобто прошу прийняти 

проект рішення за основу. Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався? 

Одноголосно.  

Тоді прошу проголосувати за проект рішення в цілому.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка.  

 

______________. (Не чути) …термін один по програмі, по національно-

патріотичному – з 1 грудня на 1 січня. Тобто я… Ну, як я вже доповідав, ми 

активно працюємо. І окреме засідання міжвідомчої… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  На 1 січня.  

Добре. Тоді прошу проголосувати за проект рішення в цілому, з 

зміщенням терміну з 1 грудня на 1 січня. Прошу голосувати. Хто – за? 

Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги.  

За погодженням Голови Верховної Ради України та сприяння комітету 

з 3 по 6 жовтня планується проведення спеціалізованої діючої дитячої   

………. виставки у приміщенні кулуарів Верховної Ради України, до дня 

усиновлення. Організатори виставки звернулись з проханням про надання 

дозволу щодо розповсюдження серед народних депутатів України 

інформаційних матеріалів, присвячених цій виставці та розміщення гасла 

виставки на інформаційному табло в залі пленарних засідань. Відповідно до 

Регламенту Верховної Ради України необхідне рішення комітету з цього 

питання. Матеріали, шановні члени, вам роздані. Я думаю, що пропонується 

проголосувати. Я думаю, що це треба зробити нам, дати дозвіл на 

розповсюдження інформаційних матеріалів про усиновлення та розміщення 

гасла виставки на інформаційному табло у кулуарах другого поверху 

Верховної Ради України.  

Прошу голосувати. Хто – за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, 

колеги.  

Наступне засідання комітету у нас відбудеться, я думаю, у середу 18-

го… Ні, 18 жовтня. 18 жовтня о 14-й годині 30. Дякую.  

 

 


