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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

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

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

  Запрошені: Королевська Н.Ю. – народний депутат України;     

Сушкевич В.М. – президент Національного паралімпійського комітету, 

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю; Гоцул І.Є. – 

перший заступник Міністра молоді та спорту України; Чуркіна О.І. – заступник 

Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; Ярема О.Й. – 

заступник Міністра молоді та спорту України; Колбаса Р.С. – директор 

департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної 

політики України; Мирський Л.М. – заступник директора департаменту 

олімпійського спорту – начальник відділу циклічних та швидкісно-силових 

літніх олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України; 

Дутчак М.В. – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного 

університету фізичного виховання та спорту України; Кризський Ю.Ю. – 



президент громадської організації «Федерація хокею на траві України»; 

Тимченко Ф.І. – віце-президент громадської спілки «Федерація легкої атлетики 

України»; Балуба І.А. – начальник відділу педагогічної та післядипломної 

освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України; 

Яблонська І.І.  – головний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів, 

жертв нацистських переслідувань та політичних репресій управління у справах 

ветеранів та соціальних послуг Міністерства соціальної політики України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України 

"Про фізичну культуру і спорт" (щодо скорочення контролюючих функцій 

державних органів), (реєстр. № 4567, Кабінет Міністрів України). 

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

соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів, (реєстр. № 7046,                      

н.д. Королевська Н.Ю.). 

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

соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали інвалідами 

внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів, (реєстр. № 7046-1,                   

н.д. Веселова Н.В.). 

4. Про план роботи Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, 

спорту та туризму на лютий – липень 2018 року. 

5. Про пропозиції до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання. 

 

 

 

 

 



1. 

 

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

внесення змін до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 

(щодо скорочення контролюючих функцій державних органів), (реєстр.№ 4567, 

Кабінет Міністрів України). 

 

ВИСТУПИЛИ: Гоцул І.Є. – перший заступник Міністра молоді та 

спорту України; Кризський Ю.Ю. – президент громадської організації 

«Федерація хокею на траві України»; Тимченко Ф.І. – віце-президент 

громадської спілки «Федерація легкої атлетики України»; Силантьєв Д.О. – 

народний депутат України, голова підкомітету з питань фізичної культури та 

спорту; Сушкевич В.М. – президент Національного паралімпійського комітету, 

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо 

скорочення контролюючих функцій державних органів), (реєстр. № 4567, 

Кабінет Міністрів України)  за результатами розгляду в першому читанні - 

повернути на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи. 

2. Доповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань 

фізичної культури та спорту, народного депутата України Силантьєва Дениса 

Олеговича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

 



2- 3. 

 

 

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

внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту мирних 

(цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних 

конфліктів, (реєстр. № 7046, н.д. Королевська Н.Ю.) та проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту мирних 

(цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних 

конфліктів, (реєстр. № 7046-1, н.д. Веселова Н.В.). 

 

ВИСТУПИЛИ: Королевська Н.Ю. – народний депутат України;   

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

інтеграції; Сушкевич В.М. – президент Національного паралімпійського 

комітету, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю; 

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

Комітету; Спориш І.Д. – народний депутат України, голова підкомітету з 

питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства. 

          

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту мирних 

(цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних 

конфліктів (реєстраційний № 7046),  поданий народним депутатом України 

Королевською Наталією Юрієвною – розглянути в першому читанні та 

прийняти за основу. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту мирних 

(цивільних) громадян, які стали інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних 



конфліктів (реєстраційний № 7046-1), поданий народним депутатом України 

Веселовою Наталією Василівною –відхилити. 

3. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України у 

справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції та людей з інвалідністю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 1. 

 

4-5. 

СЛУХАЛИ: Скалозуб В.А. – Керівника секретаріату Комітету щодо 

плану роботи Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 

на лютий – липень 2018 року та пропозицій до порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти за основу проект плану роботи Комітету та запропонувати 

членам Комітету внести до нього свої пропозиції та доповнення до 20 січня 

2018 року. 

2. Затвердити пропозиції Комітету до порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

3. Надіслати пропозиції до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання Голові Верховної Ради України. 

 

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

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


