
 

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму  

 

  

  

 

 

 

 м. Київ 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Присутні: Велікін О.М., Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д. 

Відсутні: Бакулін Є.М., Петренко О.М., Романова А.А. 

  Запрошені: Ярема О.Й. – заступник Міністра молоді та спорту України, 

Чуркіна О. І. – заступник Міністра соціальної політики України з питань 

європейської інтеграції, Колбаса Р. С. – директор департаменту захисту прав 

дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України,              

Ганущак Н. В. – координатор роботи регіональних відділень «Асоціації міст 

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. 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону 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, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді, (реєстр. 

№ 6751, Бублик Ю.В.). 

3. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Роль дитячого руху та 

учнівського самоврядування у розвитку громадянського суспільства». 

 

 

1. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону 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, друге читання). 

 

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

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

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

Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму, Чуркіна О. І. – заступник Міністра соціальної політики України з 

питань європейської інтеграції. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону 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, друге читання), прийняти його 

у запропонованій редакції  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» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

2. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

додаткових гарантій працевлаштування молоді, (реєстр. № 6751, Бублик Ю.В.).    

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій 

працевлаштування молоді, (реєстр. № 6751, Бублик Ю.В.) на наступне 

засідання Комітету. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0 

 

 



3.  

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту 

Рекомендацій слухань у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму на тему: «Роль дитячого руху та учнівського самоврядування у 

розвитку громадянського суспільства». 

 

ВИСТУПИЛИ: Ярема О.Й. – заступник Міністра молоді та спорту 

України, Чуркіна О. І. – заступник Міністра соціальної політики України з 

питань європейської інтеграції. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити проект Рекомендацій слухань у Комітеті з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Роль дитячого руху та 

учнівського самоврядування у розвитку громадянського суспільства». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 


