
 

 

 

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

 

  

  

 

 

 

 м. Київ 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

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

Спориш І.Д., Петренко О.М. 

Відсутні: Бакулін Є.М. 

  Запрошені: Євтушок А.В. – народний депутат України; Борзов В.П. – 

віце-президент Національного олімпійського комітету України; Гоцул І.Є. – 

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

Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; Колбаса Р.С. – 

директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства 

соціальної політики України; Діденко С.О. – директор департаменту видатків 

бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України; Вірастюк Р.Я . – 

директор департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту 

України; Федюшина Т.А. – заступник директора департаменту олімпійського 

спорту – начальник відділу аналітичного, науково – методичного забезпечення 

збірних команд Міністерства молоді та спорту України; Карбишева В.О. – 



заступник директора департаменту – начальник відділу організаційно- 

педагогічної діяльності та соціальних питань департаменту професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України; Маріуц О.П. – в.о. завідувача сектору 

медичного забезпечення збірних команд Міністерства молоді та спорту 

України; Зуб Л.В. – начальник управління ювенальної превенції департаменту 

превентивної діяльності Національної поліції України. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про погодження нової редакції проекту Закону України «Про 

запобігання допінгу у спорті». 

 

2. Проект Закону України про внесення зміни до частини першої 

статті 164 Сімейного кодексу України (щодо розширення підстав позбавлення 

батьківських прав), (реєстр. № 6463, н.д. Немировський А.В.). 

 

3. Проект Закону України про внесення змін до статті 8 Закону 

України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення 

розмірів стипендії та щорічної допомоги, (реєстр. № 7508,                                

н.д. Тимошенко Ю.В. та ін.). 

 

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

державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо забезпечення конституційного права 

українських сімей на достатній життєвий рівень), (реєстр. № 6576,                        

н.д. Шинькович А.В. та ін.). 

 

5. Про погодження проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому поводженню 



з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю та 

подолання цих явищ». 

1.  

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. про погодження нової 

редакції проекту Закону України «Про запобігання допінгу у спорті». 

 

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

спорту України; Діденко С.О. – директор департаменту видатків бюджету 

соціальної сфери Міністерства фінансів України; Борзов В.П. – віце-президент 

Національного олімпійського комітету України; Силантьєв Д.О. - заступник 

Голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту; 

Величкович М.Р. - перший заступник голови Комітету; Спориш І.Д. - голова 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Повернути проект нової редакції Закону України «Про запобігання 

допінгу у спорті» на доопрацювання Міністерству молоді та спорту України з 

урахуванням пропозицій Комітету. 

2. Рішення Комітету надіслати до Міністерства молоді та спорту 

України. 

 

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

 

 

2. 

 

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

України про внесення зміни до частини першої статті 164 Сімейного кодексу 



України (щодо розширення підстав позбавлення батьківських прав),          

(реєстр. № 6463, н.д. Немировський А.В.). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд проекту Закону України про внесення зміни до 

частини першої статті 164 Сімейного кодексу України (щодо розширення 

підстав позбавлення батьківських прав), (реєстр. № 6463, н.д. Немировський 

А.В.) на наступне засідання Комітету. 

 

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

 

3.  

 

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

про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування" щодо підвищення розмірів стипендії та щорічної 

допомоги, (реєстр. № 7508, н.д. Тимошенко Ю.В. та ін.). 

 

ВИСТУПИЛИ: Євтушок С.М. – народний депутат України; Чуркіна О.І. 

– заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; 

Колбаса Р.С. – директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення 

Міністерства соціальної політики України; Діденко С.О. – директор 

департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів 

України; Зуб Л.В. – начальник управління ювенальної превенції департаменту 

превентивної діяльності Національної поліції України. Спориш І.Д. - голова 

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

УХВАЛИЛИ:  



1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту закону України про внесення змін до статті 8 Закону України "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розмірів 

стипендії та щорічної допомоги, (реєстр. № 7508, поданий народним депутатом 

України Тимошенко Юлією Володимирівною. та іншими)., за результатами 

обговорення в першому читанні – повернути на доопрацювання суб’єкту 

законодавчої ініціативи. 

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. 

 

4.  

 

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

про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

(щодо забезпечення конституційного права українських сімей на достатній 

життєвий рівень), (реєстр. № 6576, н.д. Шинькович А.В. та ін.). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Перенести розгляд проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо забезпечення 

конституційного права українських сімей на достатній життєвий рівень), 

(реєстр. № 6576, н.д. Шинькович А.В. та ін.) на наступне засідання Комітету. 

 

 

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

5.  



 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або 

здоров’ю та подолання цих явищ». 

 

ВИСТУПИЛИ: Чуркіна О.І. – заступник Міністра соціальної політики з 

питань європейської інтеграції; Величкович М.Р. - перший заступник Голови 

Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Погодити проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому поводженню з 

дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю та 

подолання цих явищ», поданого на погодження до Комітету Верховної Ради 

України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Міністерством 

соціальної політики України, з урахуванням пропозицій Комітету. 

 

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

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


