
 

 

 

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: Федорович Н.В. – заступник Міністра соціальної політики 

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

України з прав людини; Вовк В.С. - заступник директора департаменту захисту 

прав дітей та усиновлення, начальник відділу соціального захисту дітей 

Міністерства соціальної політики України; Бісик І.О. - керівник управління з 

питань захисту персональних даних секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; Волинець І.С. - керівник секретаріату 

міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав дітей – пріоритет 

держави»; Калупаха І.М. - начальник управління з питань внутрішньо 

переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Зоря І.В. - Архієпископ Української православної церкви Київського 

Патріархату; Тімоніна Н.П. - керівник відділу з питань дотримання прав 



внутрішньо переміщених осіб секретаріату  Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; Петрів О.О. - керівник департаменту зовнішніх 

церковних зав’язків в Україні Української Греко-Католицької церкви, 

протоієрей; Бриковский О.Я. - експерт міжнародного благодійного фонду 

«Українська фундація громадського здоров’я»; Замула О.Д.  - представник 

благодійної організації "Фонд "Сварог"; Панькевич І.А. - волонтер благодійної 

організації "Фонд "Сварог". 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про пропозиції щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок 

молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування  

у  2017 році.  

2. Проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству        

(реєстр. № 5294, друге читання). 

3. Проект Закону про соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок 

воєнних дій, збройної агресії або збройного конфлікту,                                 

(реєстр. № 6270-1, Веселова Н.В.). 

 

1. 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про пропозиції щодо 

присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 

парламентаризму, місцевого самоврядування у  2017 році. 

  

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити пропозиції обласних рад та всеукраїнських молодіжних 

громадських організацій щодо присудження Премії Верховної Ради України 

за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 

(10 осіб). 



2. Доручити членам Комітету внести відповідний проект Постанови на 

розгляд Верховної Ради України та рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти його за основу та в цілому.  

3. Доповідачем визначити голову Комітету Палатного Артура Леонідовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: Величковича М.Р. – народного депутата України, першого 

заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму про проект Закону про запобігання та 

протидію домашньому насильству, (реєстр. № 5294, друге читання). 

 

 ВИСТУПИЛИ: Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини; Федорович Н.В. – заступник Міністра 

соціальної політики України; Бісик І.О. - керівник управління з питань захисту 

персональних даних секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини; Велікін О.М. – народний депутат України, член Комітету 

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

туризму; Бриковский О.Я. - експерт міжнародного благодійного фонду 

«Українська фундація громадського здоров’я»; Петрів О.О. - керівник 

департаменту зовнішніх церковних зав’язків в Україні Української Греко-

Католицької церкви, протоієрей. 

          

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

законопроекту, (реєстр. № 5294), прийняти його у другому читанні і в цілому. 

2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 

Комітету Величковича Миколу Романовича. 



3. Доручити Голові Комітету за погодженням з членами Комітету 

здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту з урахуванням 

зауважень редакційного відділу Головного управління документального 

забезпечення та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

 

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

 

3. 

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

соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройної 

агресії або збройного конфлікту, (реєстр. № 6270-1, Веселова Н.В.). 

          

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Закону, (реєстр № 6270-1), у першому читанні – відхилити. 

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. 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

 


