
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму   

18 жовтня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ПАЛАТНИЙ А.Л.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги, народні депутати, 

присутні! Розпочинаємо засідання нашого комітету.  

Список запрошених на засідання комітету 18 жовтня 2016 року.  

Заступник міністра молоді і спорту України Даневич Микола 

Володимирович. Кевін Мур, помічник сенатора США від штату Орегон. 

Дякую. (Оплески) Бринзак Володимир Михайлович, президент Федерації 

біатлону України. Хохленков Іван Олексійович, директор Департаменту 

оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної 

політики України.  

Успеваете переводить? 

Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення 

Міністерства соціальної політики України  Ковбаса Руслан Сергійович. 

Вірастюк Роман Ярославович, директор Департаменту олімпійських видів 

спорту Міністерства молоді та спорту України. Хоніч Ольга Петрівна, 

заступник мера міста Чернігіва. От так от, Анна Анатоліївна. (Шум у залі) 

Дежавю. Дежавю начинается.   

 Гаріян Нельсон Юрійович. Я правильно сказав? 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Начальник відділу Департаменту олімпійських видів 

спорту Міністерства молоді та спорту України. Фархадов Фархад Габілович, 

начальник управління ресурсів Департаменту державного майна та ресурсів 

Міністерства внутрішніх справ України. Фінагенов Юрій Семенович. 
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Доброго дня. Начальник управління культури і спорту Міністерства оборони 

України. Бондарчук Наталія Миколаївна. Ви тут, заховалися, да. Начальник 

управління медичної допомоги матерям і дітям медичного департаменту 

Міністерства охорони здоров'я України. Задорожній Дмитро Володимирович, 

начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету 

України. Амосов Андрій Борисович, заступник начальника управління, 

начальник відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи 

Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Это 

большая разрешительная система, да, я так понимаю? Міленіна Анна 

Андріївна, головний спеціаліст відділу міжнародної діяльності Департаменту 

регулювання державних закупівель Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України. Так. У нас є Перепилиця Марія Анатоліївна (я бачу), 

головний спеціаліст відділу освіту Департаменту видатків, бюджету, 

гуманітарної сфери у Міністерства фінансів України. І Рой Марина 

Геннадіївна, головний спеціаліст Департаменту оздоровлення та санітарно-

курортного лікування Міністерства соціальної політики України.  

Ви встигли перевести, да. Да. Список, будь ласка, Микола Романович.  

Переходимо до першого пункту порядку денного засідання нашого 

комітету. Пропонується розглянути 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 

(реєстраційний номер законопроекту 5045) поданий Кабінетом Міністрів 

України. Хочу нагадати, шановні колеги, наш комітет є головний з цього 

питання.   

Від Міністерства соціальної політики України слово надається Колбасі 

Руслану Сергійовичу. Будь ласка.  

  

КОЛБАСА Р.С. Дякую, Артур Леонідович. Шановні народні депутати, 

законопроектом… Законопроект розроблений з метою забезпечення 
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реалізації прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування на 

житло. 

Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена нагальною 

потребою щодо забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України 

прав на житло дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування з 

районів проведення антитерористичної операції. 

Нині згідно з законодавством діти-сироти і діти позбавлені 

батьківського піклування беруться на, скажемо, чергу, на облік за місцем 

походження дитини. Тобто півтори тисячі дітей, з них 215 тільки в 2015 році 

досягнуть 16-річного віку. З цього моменту дитину-сироту повинні поставити 

на облік, і вони мають право отримати житло від місцевих органів влади.  

Оскільки діти, які проживали в Донецькій, Луганській області, вони це 

право не можуть реалізувати, нам вносяться зміни і ми пропонуємо надати 

таке право для постановки на квартирний облік і подальше забезпечення 

дитини-сироти житлом ті місцеві органи, де перебуває дитина. Тобто якщо на 

сьогоднішній день дитина з Донецької області перебуває, наприклад, там в 

Кіровоградській області у певному районі, от якраз оцей орган опіки, 

піклування може прийняти рішення щодо постановки даної дитини на облік. 

Тому що ми розуміємо, що за період вже двох років антитерористичної 

операції, певна кількість дітей вже досягла того віку і вони вже не зможуть 

отримувати і реалізувати своє право на житло. Вони не можуть повернутися 

на ту територію і на території, підконтрольній українській владі, і інших 

областей, їм це житло не надається. Тому ми вносимо такі зміни, вони, 

скажемо, зможуть врегулювати право дитини-сироти на житло з території 

Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Сергійович.  

Будь ласка, слово надається голові підкомітету  з питань молодіжної 

політики, сім'ї та дитинства народному депутату України Споришу Івану 

Дмитровичу.  
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СПОРИШ І.Д. Доброго дня всім! Я думаю, що досить вдало щойно все 

було об'яснено і це справедливо, і я підтверджую в тому, що все-таки даний 

законопроект забезпечений для того, щоб реалізувати право на житло 

внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування. І скажу, що даний законопроект дійсно передбачає, щоб діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, 

могли б мати десь проживати місце і таке інше, це ми щойно також почули.  

Скажу, що, на жаль, Головне науково-експертне управління пропонує 

повернути даний законопроект на доопрацювання, але у зв'язку з тим, що 

було правильно сказано, що вже ці діти, яким вже виповнилося 16 років, 

вони вже повинні від місцевих органів влади отримати дане житло чим 

бистріше і таке інше, ми повинні даний законопроект прийняти. Тому я 

рахую, що підкомітет пропонує прийняти даний  законопроект за основу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги,  хто ще  з цього приводу хоче виступити? Будь ласка, Романова 

Анна Анатоліївна.  

 

РОМАНОВА А.А.  У мене таке запитання. Чи є технічна  можливість, 

щоб у нас був один  електронний реєстр, щоб так не було, що людина 

зареєструвалась умовно, там,  у двох місцях?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

КОЛБАСА Р.С.  Так , у нас є і він  існує електронний реєстр, це єдина 

інформаційна  база "Діти",  в якій йде справа про дитину сироту. Тобто з 

моменту, коли дитина  набула цього статусу відкривається особова картка,  і 

повністю всі суб'єкти, які дотичні до цієї дитини, в будь-якому місці вони 

вносять цю інформацію. Коли почалась антитерористична операції, ми 
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внесли певні зміни. Тому що раніше ніхто до цього не був готовий, дитина 

перебуває  на первинному обліку, наприклад, там  якоїсь  області, неважливо, 

там, Донецька, Луганська, ця районна служба і вела цю справу.  Після того як 

ми зрозуміли, що там, і побачили, що дитина, переїхавши в іншу область, 

служба районна не має доступу до цієї картки, ми  внесли певні зміни. Зараз, 

якщо дитина з Луганської області або Донецької перебуває там у 

Миколаївській області, за місцем перебування уже нова служба веде 

повністю всю цю справу. І, скажімо, перехід  чи переїзд дитини  з одної 

області в іншу він фіксується, в цю особисту справу вноситься повністю 

інформація не тільки про житло дитини-сироти, а повністю вся  інформація, і 

про  статус, і про батьків. Тобто ця база  має четвертий ступінь захисту. Вони 

мають доступи тільки служби з прав дітей і на певних рівнях: районна – 

районній,  область – на область. Тобто  не може один район з одної області 

внести  зміни там в інші. Тобто є  певні доступи кожного районного 

спеціаліста служби з прав дітей. Координуються  на рівні департаменту 

нашого, на міністерстві.  

Тобто ми будемо бачити, якщо  буде задвоєніє, там автоматично це все 

показується. Тобто ми… це база не допускає цього просто.  

 

РОМАНОВА А.А.  …у вас же немає доступу до  квартирних черг.  

 

КОЛБАСА Р.С.  Ні, ми бачимо, оскільки  Служба з прав дітей вносить 

інформацію, що дитину… Служба клопоче, якщо вона подала клопотання, це  

зафіксували, якщо  поставили зафіксували, коли поставили. Якщо видали, 

служба повинна зафіксувати, що дане житло видано таким то 

розпорядженням місцевої влади.  А черги ми не бачимо, ми бачимо вже, коли 

йде процес поставили чи не поставили. Якщо  дитину поставили в чергу там 

така-то мерія, то ця ж служба, вона веде цю справу, вона не може занести, що 

іще інша мерія внесла также в справу... цю дитину. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Руслан Сергійович. 

Анатолій, да?  

Добре. Шановні колеги, якщо немає більше запитань, дійсно 

законопроект потрібний, хоча науково-експертне управління не 

погоджується з ним, але я думаю, що за основу ми можемо його прийняти, як 

пропонують профільний підкомітет. Тоді визначаємося: перше, 

рекомендувати Верховній Раді України, за результатами розгляду 

законопроекту (реєстраційний номер 5545) у першому читанні прийняти його 

за основу. І друге, співдоповідачем... співдоповідачем від комітету  

визначити голову підкомітету народного депутата Спориша Івана 

Дмитровича. Будь ласка, голосуємо. Хто –  "за"? Проти? Утримався? 

Одноголосно. Дякую. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да. Ідіть за медалькой і приходіть. 

Переходимо, шановні колеги, до другого пункту порядку денного. 

Кворум у нас є, тому продовжуємо засідання комітету. Пропонується 

розглянути проект Закону  про внесення  змін до статті 2 Закону України про 

публічні закупівлі, щодо закупівлі товарів і послуг, необхідних для 

проведення навчально-тренувальних зборів команд України (реєстраційний 

номер 5194) поданий народними депутати України Палатним 

Величковським, Силантьєвим, Споришем, Петренком. 

Шановні колеги, наш комітет не є головним з цього питання. Тому 

слово надається співавтору законопроекту – голові підкомітету з питань 

фізичної культури та спорту народному депутату Силантьєву Денису 

Олеговичу. Будь ласка. 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О.  Этот закон решает следующую проблему. Сегодня 

существует процедура тендеров при покупке спортивного оборудования для 
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тренировочных процессов, вот. Пока эта процедура тендеров будет 

проведена или там проводится, проходит достаточно много времени и 

зачастую покупка такого оборудования становится, ну, уже, как минимум, не 

актуальна. Такие… с таким случаем столкнулись в Федерации гимнастики, 

вид спорта – спортивная гимнастика, при закупке, по-моему, спортивного 

ковра, когда они готовились к Олимпийским играм. И вот это оборудование, 

этот ковер к ним пришел буквально там за два месяца до Олимпийских игр, 

хотя этим они начали заниматься еще где-то за полгода, если не больше. 7 

месяцев, да? Поэтому… Да, спасибо.  

Поэтому это только такой, первый случай, очень яркий. Таких случаев 

много, что касается непосредственно уже в локальных, там, в городах либо в 

областях, закупок спортивного оборудования. Поэтому законопроектом 

предлагается убрать ту процедуру, которая подразумевает проведение 

тендеров для закупки спортивного оборудования для детско-юношеских 

спортивных школ и для спортивных федераций. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денис Олегович. 

Слово надається заступнику міністра молоді і спорту Даневичу Миколі 

Володимировичу. 

 

ДАНЕВИЧ М.В. Доброго дня, Артур Леонідович. Доброго дня, народні 

депутати. 

Я від імені міністерства хочу наголосити про наступне. Що проект 

Закону України про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні 

закупівлі" забезпечить своєчасні закупівлі усіх послуг, розміщення 

учасників, оренди спортивних споруд, оренди транспорту тощо та товарів 

фармакологічної… засоби, медалі, канцтовари, необхідні для організації 

проведення спортивних заходів з видів спорту, включених до єдиного 

календарного плану фізичних культурно-оздоровчих та спортивних заходів в 

Україні.  
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Проте хочу вам зауважити, що вказаний законопроект потребує 

узгодження із Законом України "Про фізичну культуру і спорт" в частині 

визначення термінів, зокрема "єдиний календарний план фізкультурно-

оздоровчих заходів України збірної команди України". 

І хотів би ще нагадати, що даний законопроект про внесення змін до 

статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" був розроблений за 

ініціативи Національного комітету спорту інвалідів України. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович. Тобто профільне 

міністерство підтримує цей законопроект? 

Дійсно, є тут два питання. Перше. Нас як співавторів, наш комітет, я 

так розумію, весь… крім Романової. А чому Романової нема?  Віра 

Андріївна, я думаю, що ми цю помилку спробуємо справити.  

Я думаю, що  весь комітет, включаючи Анну Анатоліївну, є 

співавтором цього законопроекту. Може нас хтось звинуватити, тобто в такій 

от  складовій, що…  я не буду казати, корупційній, але ж лобістській 

складовій. Ми можемо… ми стоїмо на перехресті двох  доріг. 

Перше. Ми можемо робити тендери, робити… Ну не ми, я кажу за 

міністерство. Ми можемо… міністерство може проводити тендери, але ж ми 

розуміємо, що  несвоєчасне  придбання того, іншого обладнання, тої-іншої 

амуніції, тої ж форми   спортивної може привести до збою тренувального 

процесу. І це буде… повиляє на підготовку команд. Особливо команд на 

збори на чемпіонати Європи, чемпіонати світу та Олімпійські ігри. Ми уже 

мали такий дуже негативний приклад. 

Я думаю, що годі займатися популізмом, а треба займатися  тим, щоб 

наші команди були своєчасно  підготовлені і можливості були у них 

своєчасно придбати інвентар і своєчасно потрапити на ті чи інші змагання. 

Підготуватися, в першу чергу, до змагань. 



9 

 

Я думаю, що Денис Олегович підтримає цю ініціативу як людина, яка 

багато зборів  і змагань пройшла і стикалася з такими проблема, я думаю, не 

раз. Неодноразово стикалася.  

Тому я думаю, що якщо немає бажаючих виступити, переходимо до 

прийняття рішення.  

А, будь ласка. Хто?  

 

______________.  Я думаю, що… Доброго дня! Я думаю, що не тільки 

терміни, а дуже важливо ще й якість інвентарю, тому що у нас є, наприклад, 

ті ж патрони однакові, але вони відстрілюються навіть по серіях. З одного 

заводу, з одної партії різні патрони. І так… тобто і лижи також. Всі 

спортсмени бігають на конкретних лижах, які підходять тільки їм, і тому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну зрозуміло. 

 

______________.  …по тендерах….. закупівлі робити, це  не тільки 

терміни, а і якісної. Сьогодні такі технології, що ми повинні це враховувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ми не тільки  врахуємо для біатлону, я 

розумію, що у вас є специфіка, специфіка особлива. І це не тільки біатлон… 

 

_______________. Да, у всіх видах спорту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …але і стрільба, і… Але ж я думаю, що й інші види 

спорту, де є специфічна амуніція. І вона, на наш погляд, якщо є така 

можливість, я думаю, що міністерство буде врегульовувати свої фінансові 

можливості, а ми як депутати будемо відстоювати бюджет цього 

міністерства. Вони будуть зацікавлені, і наші спортсмени, вони заслуговують 

на те, щоби мати найкраще обладнання і показувати найкращі результати. 
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_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Володимирович… 

 

_______________. Да, Артур Леонідович. Як правило уже для спорту 

вищого мастерства вже визначено, да, яке обладнання. Якщо це для 

спортивної гімнастики, є одні виробники. Тому тут взагалі нема проблем, як 

правило, міністерство вибирає тільки якісне, да. І ми співпрацюємо разом з 

федераціями. Федерація рекомендує, і далі ми вже проводимо тендерні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми розуміємо, що тут, може, буде такий трошки 

абсурд, коли… якщо конкурс, конкурс буде з боку, підходити з боку 

обладнання найдешевшого, ми можемо втратити на якості. Тобто це віддасть 

свій відпечаток на якості підготовки наших спортсменів. 

Дяку, шановні колеги… 

 

_______________. Артур Леонідович, я тільки хочу ремарочку. Я хотів 

би проінформувати вас про те, що разом з комітетом ми придбали спортивне 

обладнання для спортивної гімнастики. І нагадати, що це спортивне 

обладнання використовувалося на олімпійських іграх. Тобто підготовка 

наших спортсменів була на найкращому рівні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На найкращому рівні. Дякую. 

Шановні колеги, тоді визначаємося. Я думаю, що… Да, будь ласка. 

 

_______________. Дякую. Я представник Департаменту регулювання 

державних закупівель. Тому вибачте, але я маю вам внести таке яблуко 

роздору в цей, щодо цього законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та воно вже є, ми розуміємо, що воно буде. 
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_______________. Ми як уповноважений орган, ми не підтримуємо 

внесення додаткових змін до закону, до частини другої закону, да, щодо 

розширення переліку виключень з-під дії закону. Тому що ви повинні 

розуміти, що ми наразі, приєднавшись до асоціації з ЄС, да, підписавши 

Угоду…  асоціацію з ЄС, і приєднавшись до Угоди СОТ про державні 

закупівлі у травні цього року, Україна взяла на себе дуже таку величезну 

кількість зобов'язань в частині публічних закупівель і необхідності 

проведення і гармонізації власного законодавства із законодавством ЄС. На 

жаль, практика ЄС вона не підтримує розширення переліку виключення з-під 

дії закону. І, на жаль, ЄС дуже завжди критично відноситься до тих моментів, 

коли ми вносимо зміни до статті 2 закону. Я хочу сказати такий момент 

виключно, що ми запрошуємо представників від вашої сторони зустрітися 

разом і, чесно кажучи, ми зможемо вам допомогти, але не застосовуючи 

момент виключення із-під дії закону. Ми зможемо знайти спільне рішення, 

при цьому залишивши і статтю 2 закону у тому вигляді, у якому вона на 

сьогоднішній день. Тому що наразі у нас передбачено законом можливість 

застосування рамкових закупівель. І, справді, рамкова закупівля – це те, що 

може допомогти при проведенні закупівель таких товарів і послуг для наших 

спортсменів. І це ще той момент, що плюс рамкової закупівлі – це те, що 

вона заключається на 4 роки із учасниками. І це дає вам можливість вибору з 

тих учасників, які є в цій рамковій закупівлі, дуже швидко, постачальника, 

який вам, справді, потрібен. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ми розуміємо, що, можливо, цей законопроект отримає критику. Але ж 

ми сьогодні теж розуміємо, що в Євросоюзі, в ЄС сьогодні спортсмени 

виступають на самому гарному, на самому сучасному обладнанні. І я 

впевнений, що закупівля вчасно тренувальних атрибутів має місце і в тому 

числі в Євросоюзі. Тому, і ще хочу сказати, ……….., ми не є головними з 
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цього питання. Вирішальне слово буде все ж таки за Комітетом економічної 

політики. Тому, якщо, як ви кажете – наше міністерство, я кажу – 

Міністерство молоді і спорту могло б сьогодні враховувати те, що все-таки 

рамкові закупівлі в цьому напрямку зможуть бути прийняті для Міністерства 

молоді і спороту, як ви кажете, на 4 роки, то я враховую, що можливо ми б і 

знайшли компроміс.  

Але сьогодні ми повинні відправити наше рішення  нашого комітету до 

профільного комітету, який прийме рішення вже остаточне. А я думаю, що 

десь між цим, ми знайдемо цей компроміс, який дасть  можливість нашим  

спортсменам сьогодні готуватися: перше – вчасно, а друге – на самому 

гарному обладнані. Я думаю, що вони цього заслуговують. Дякую. 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому є таке… 

Будь ласка.  Будь ласка. 

 

_______________. Я якраз   стосовно, щоб колега   донесла до свого 

керівництва, хочу сказати, що  в нас деколи  в певних видах спорту 

приймаються  міжнародною федерацією, чи навіть  олімпійським комітетом 

рішення,  що олімпійські ігри будуть відбуватися от в залі гімнастики на 

отакому і отакому обладнанні, не на іншому – це заздалегідь вже відомо,   

навіть за 4 роки. 

І тому хочеться,  щоб наші спортсмени, власне,  тренувались на тому, 

на чому будуть виступати, бо різна жорсткість там є тих брусьєв, розумієте, є 

моменти чисто технічні.  І тому багато так буває, що ті прилади,  ті снаряди 

треба купити  в того виробника, який практично є один в світі якісний. Так. Я 

не називаю більше нікого. 

Я б  хотів, щоби теж врахували це, бо для нас, це дуже важливо. 

 



13 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пане Романе, я думаю, що ми з вами  тут згодні. 

Тому   що і тут   вже проведення конкурсу, і ми не бачимо… 

 

_______________. Ви знаєте, що навіть от не закупівля як на мене, як 

на директора департаменту, є великою проблемою.  Проблемою є те, що ми 

не можемо купити все, що нам треба, а ми завжди    вибираємо, відсотків 20 

нам вистачає грошей, щоб купити от те, що нам треба, а якщо брати за 100, 

то нам виділяють тільки 20 відсотків. І ми кожен  раз доганяємо. Розумієте?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми розуміємо, що ми не можемо змагатися в цьому 

напрямку, в виділенні коштів на закупівлю  Міністерством молоді і спорту   з 

профільними міністерствами там Німеччини, чи Австрії,    чи інших країн 

Євросоюзу, тобто, ми це розуміємо.  

Але ж це ще одна така вагома причина, чому ми би хотіли бачити,  

чому ми голосуємо за цей   законопроект. Так? Чому ми хотіли би бачити 

конкретні закупівлі, а не проведення конкурсів. Тому, що  це ті 20-30  

відсотків, які ми маємо можливість купити якісне  обладнання, ще ми 

повинні його, тобто, вибороти в боротьбі оці 20-30 відсотків. Це вже 

доходить до абсурду, ви мені вибачайте. Дякую.  

Шановні колеги,  тоді я  думаю, що визначаємось. Пропонується: 

перше – рекомендувати Верховній Раді України  за результатами розгляду 

законопроекту номер 5194 в першому читанні і прийняти його за основу та в 

цілому. Друге – рішення комітету надіслати до Комітету з питань 

економічної політики.  

Прошу голосувати. Хто - "за"? Проти? Утримався?  Одноголосно, 

дякую. І у мене, Віра Андріївна, Світлана Анатоліївна теж у нас була 

співавтором цього законопроекту, дякую.  

Третє. Переходимо до третього пункту порядку денного, пропонується 

розглянути проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей. Збереження мережі 

дитячих оздоровчих закладів. Реєстраційний  номер 2917 – це друге читання. 

Наш комітет, шановні колеги,  є головним з цього питання, тому слово 

надається першому заступнику голови комітету Величковичу Миколі 

Романовичу. Будь ласка,  Микола Романович.  

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановні колеги! При обговоренні законопроекту 

під час розгляду в першому читанні в сесійній залі Верховної Ради було 

найбільш гострі дискусії про тривалість оздоровчої зміни та доцільність 

запровадження державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та 

відпочинку дітей.  

Особисто вважаю, що в збереження тої тривалості 21 день, які були в 

оздоровчої зміни є необхідно для того, щоб забезпечити належне 

оздоровлення дітей але думаю, що це треба питання окремо обговорити, 

зараз на сьогоднішньому засіданні, бо це досить таки принципове питання.  

Щодо другого питання, то всім учасникам засідання роздана 

аргументація від Міністерства соціальної політики України, щодо 

запровадження відповідного реєстру.  Водночас пропонується вилучити 

пункт законопроекту щодо запровадження кримінальної відповідальності за 

неподання відомостей до відповідного реєстру. І водночас пропоную 

зберегти адміністративну…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  (Не чути)  

  

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. … та "Прикінцевих"… Зберегти адміністративну 

відповідальність за неподання відомостей саме до державного реєстру 

майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. При підготовці 

законопроекту до другого читання пропонується додати до категорії дітей 

оздоровлення та відпочинок, яких може фінансуватися за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів дітей, які проживають в населених 
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пунктах, розташованих на рівні зіткнення, рідних дітей, батьків-вихователів 

або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку 

сімейного типу або в одній прийомній сім'ї, дітей, взятих на облік служб у 

справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах, а 

також лідерів молодіжних громадських організацій.  

Водночас після додаткового обговорення я би пропонував вилучити із 

зазначеного переліку "лідерів молодіжних громадських організацій" з кількох 

причин.  

Перша. Це мінімальний вік членів цих організацій становить 14 років, і 

навряд чи особи від 14 до 18 років є справді такими реальними лідерами 

молодіжних організацій. Переважно це показує, що це більш старший вік. 

Окрім того, значна кількість, значна частина молодіжних громадських 

організацій в Україні сьогодні існують лише формально, на папері. І це може 

призвести до створення моментів зловживань при отримані права на 

оздоровлення за рахунок бюджетних коштів. 

Також новацією законопроекту є надання органам місцевого 

самоврядування права здійснювати часткову оплату вартості путівки до 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Насамперед дітям, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Це дозволить органам 

місцевого самоврядування фінансувати оздоровлення та відпочинок усіх 

дітей. Вважають, що це є логічно, тому що батьки всіх дітей сплачують 

податки до місцевих бюджетів, і тому діти, усі діти мають право на  

оздоровлення, і ми тут ліквідуємо таку дискримінаційну складову.  

Водночас цей момент, що батьки будуть фінансувати частково ті 

путівки, дозволить компенсувати втрачених коштів від  фонду соціального 

страхування, від тимчасової непрацездатності, що  раніше виділялися на 

оздоровлення.  Усього надійшло 65 поправок, пропонується робочою групою 

врахувати 26 поправок, 28 поправок відхилити і врахувати частково 11 

поправок.   
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Микола Романович.   

Хто ще з цього питання хотів би виступити з членів комітету? Ніхто. 

Дякую. 

Шановні колеги, тоді пропонується, перше, рекомендувати Верховній 

Раді України, за результатами розгляду проекту закону 2917 у другому 

читанні, з урахуванням поправок, озвучених першим заступником голови 

комітету, прийняти його в цілому. Друге, співдоповідачем від комітету 

визначити першого заступника голови комітету Величковича Миколу 

Романовича. І третє, доручити секретаріату комітету з погодженням, з 

керівництвом комітету здійснити технічне юридичне доопрацювання 

законопроекту з урахуванням зауважень редакційного Відділу Головного 

управління документального забезпечення та Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України.  

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

Дякую. 

Шановні колеги, переходимо до 4 пункту порядку денного. 

Пропонується розглянути питання про доцільність внесення Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про фізичну культуру і спорт" щодо врегулювання на 

законодавчому рівні поняття "спортивна зброя", її використання, зберігання 

та інше. Слово надається заступнику міністра молоді і спорту України 

Даневичу Миколі Володимировичу, будь ласка. 

 

ДАНЕВИЧ М.В. Артур Леонідович, дозвольте передати слово 

президенту Федерації біатлону Володимиру Михайловичу Бринзаку, будь 

ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Михайлович, будь ласка. 
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БРИНЗАК В.М. У нас дуже великі проблеми існують зараз, тому що не 

визначено таке в державі, як спортивна зброя, і ми існуємо майже 

напівлегально, рухаємось по території України, відповідно за кордон, всі 

міжнародні змагання, перетин кордону і зберігання, і це виникає багато 

проблем. І фактично нам просто на деякі моменти закривають очі, і 

допомагають, тому що ми приймаємо участь і результати спортивної …… 

наші біатлоні є. І це треба, мені здається, наше рішення і пропозиція, щоб 

внести зміни до Закону про фізичну культуру і спорт, щоб доповнити статтю 

1 після абзацу сімнадцятого, доповнити новим абзацом: "Спортивна зброя – 

це вогнепальна пневматична вихолощена холодна зброя, призначена для 

ураження цілей під час проведення спортивних заходів, що відповідають 

правилам спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні".  

І у зв'язку з цим ще у абзаці 19-му і 25-му вважати відповідними абзаци 

20-м і 26-м, а статтю 48 після частини чотирнадцять доповнити частину 

такого замісту: "Придбання, зберігання і перевезення, і використання 

спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, 

стрільбищ та стендів здійснюється відповідно до законодавства суб'єктом у 

сфері фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в 

Україні права змагань, яких передбачають використання спортсменами 

вогнепальної, пневматичної, вихолощеної, холодної зброї. Облік та 

сертифікація спортивної зброї здійснюється у встановленому порядку". У 

зв'язку з цим частини п'ятнадцять, шістнадцять вважати відповідно 

частинами шістнадцять, сімнадцять.  Тобто це зразу нам зніме багато питань, 

тому що, наприклад, у всіх закордоном у всіх командах всі спортсмени 

мають закріплену за собою спортивну зброю, мають паспорт на цю зброю і 

рухаються вже відповідно по всьому світу на всіх змаганнях з таким 

документом, який не потребує ніяких більше погоджень, видається там на 

декілька років і вони вже і перетинають кордон, і зберігають їх відповідно до 

вимог на місць проведення змагань. Тобто для нас це дуже важливі зміни, 

для команд олімпійських і міністерства. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Михайлович. 

Хто ще бажає виступити? Романова, будь ласка. 

 

РОМАНОВА А.А. У мене, законопроект дуже важливий, дуже 

серйозний, чому, тому що у нас за всіма показниками Україна, на жаль, поки 

що посідає останні місця за рівнем своєї безпеки, за рівнем економічного 

розвитку.  

То ж я вважаю, що таким питанням, як обігу зброї, ми маємо приділяти 

дуже велику увагу і такий законопроект, я думаю, треба, щоб він був не на 

дві сторінки, а дуже-дуже ретельно прописував хто саме має здійснювати 

облік та сертифікацію. 

Друге. Я думаю, що тут дуже-дуже в загальних рисах окреслено 

поняття суб'єкта сфери фізичної культури і спорту, що розвиває види спорту 

визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання 

спортсменами цієї зброї. Я вважаю, що в даному законопроекті, в тому, що 

він торкається серйозних речей, але викладений доволі-доволі так, знаєте, 

обширно, загально, ми можемо стикнутися з корупційними порушеннями 

щодо видання цієї зброї, так як тут, як я вже сказала, не конкретно розписано, 

що ж це може бути за суб'єкт. 

Тому особисто я утримаюсь від голосування за цей закон, тому що, ще 

раз кажу, він стосується зброї, і тут треба виписувати дуже чітко, конкретно 

кожне слово і дуже чітко виписати, хто має здійснювати облік та 

сертифікацію, який контроль має бути, а контроль має бути найжорсткіший 

за цими всіма сертифікатами, які видаються. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анна Анатоліївна. 

Я хочу нагадати, що це стосується спортсменів, спортивної зброї, і це 

стосується тільки спортсменів. Це не стосується людей, які можуть отримати 
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зброю взагалі. Це тільки спортсменів, і тільки, я так розумію, членів збірних 

команд. Да… Штатних команд. Ну, це так, для інформації. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анна Анатоліївна, а давайте зараз заслухаємо 

міністерство профільне. Я хочу від Міністерства внутрішніх справ України 

слово надати Амосову Андрію Борисовичу. Будь ласка, Андрій Борисович. 

 

АМОСОВ А.Б. В проекті Закону "Про фізичну культуру і спорт" це, 

дійсно, потребує врегулювання на законодавчому рівні поняття "спортивна 

зброя". І в наших пропозиціях це було надано в тому плані, що після слів 

"спортивних змагань і видів спорту, визнаних в Україні" доповнити словами 

"зброя, сертифікована в установленому законом порядку". Цього не 

враховано в цьому законопроекті. 

І, крім того, ми інформували, що згідно статті 41 Конституції України 

правовий режим власності в Україні набувається в порядку, визначеному 

законом. Тому ми і рекомендували Міністерству молоді та спорту в статті 48 

внести доповнення: "Надати право суб'єктам фізичної культури і спорту 

придбавати, зберігати і перевозити спортивну зброю і боєприпаси до неї". Бо 

порядок в них прописаний в 225 Наказі, але право на придбання, перевезення 

в них втрачено. Тому наші пропозиції були надані ще в червні 2016 року, але 

їх не врахували в цьому законі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що, Микола Володимирович, треба 

врахувати ці пропозиції від Міністерства внутрішніх справ, тому що це 

дозвільна система. І я думаю, що  не повинно було бути шероховатостей із 

дозвільною системою, так   точно. Дякую. 

Шановні колеги, буквально, я думаю, що я дам слово Миколі 

Романовичу Величковичу. Так, ви  хотіли пару слів сказати? 
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ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.  Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А потім   Силантьєву. 

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.  Я думаю, що тут є якраз в тому проекті, який нам 

роздали,  є останнє речення: "Облік та сертифікація спортивної зброї 

здійснюється у встановленому  порядку".   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Треба подивитись. 

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Є на останній сторінці, на останній, перегорніть,  

будь ласка,  там подивитесь і побачите. 

Я думаю, що це питання досить актуальне, і я думаю, що справді це 

треба врегулювати, бо знаю, зі скількома проблемами стикаються наші 

спортсмени і біатлоністи,  і федерація стрілецька, ну постійно мають… Тут є, 

треба врегулювати  тому що і так вони їздять по змаганнях, але  постійно  це 

з такими порушеннями і всі просто розуміють, що це є спортсмени тому 

йдуть на поступки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Але ж це вогнепальна зброя і ви повинні розуміти, 

що…  

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. І тому я підтримую пропозиції, які були від 

представника Міністерства внутрішніх справ, справді, це   не системно і це як 

би врегулює і систему обігу боєприпасів. А з другої сторони, федерації 

зможуть легально отримувати, купувати, скажемо так, ми їх ставимо в 

правове поле, а то вони постійно так  на грані фолу працюють і на особистих 

зв'язках  ті питання вирішують. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Романович. 

Романова Анна Анатоліївна,  будь ласка. 

 

РОМАНОВА А.А. Я ще раз  проясню свою позицію, тобто я за те, щоб 

наші члени збірних спортивних  команд не мали проблем зі своїми 

змаганнями. 

Але, наприклад тут, ви мені на словах, на словах ще раз  пояснили, що  

мова йде про членів збірних команд. Але чому  я не бачу цього в 

законопроекті,  тут жодного  слова немає,   що це для членів збірних команд, 

які вже  офіційно ідуть  кудись на змагання, а це графік  цих змагань, 

наприклад, можна подивитися на сайті міністерства і ось можна подивитися 

ці прізвища.  

Ми знаємо ганебну практику, коли, зараз у нас законодавство, коли 

надало можливість журналістам мати пневматичну зброю, то… Ой, 

травматичну, травматичну зброю, то у нас на ринку можна було купити 

посвідчення журналіста для того, щоб мати змогу отримати цю зброю. Це 

була ганебна практика.  

Але, розумієте, ми кажемо про зброю, про вогнепальну, і ми не 

роз'яснюємо чіткий перелік з прізвищами, якщо це члени збірних команд, їх 

не так багато. Давайте це запишемо, а не на словах пояснимо мені. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Романович. 

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.  Наскільки я розумію, що, окрім членів збірних 

команд, є просто спортсмени, які готують, щоб стати тим членом… 

 

_______________. І дитячі школи спортивні. 

 

ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р.  Дитячі юнацькі спортивні школи, вони також 

проводять стрільбу з тієї самої стрілецької, ну. Стендова стрільба, це є 
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біатлон, це є… Це все починають для того, щоб, ну, вони починають з 

юнацького віку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка,  

 

_______________. Добрий день, шановні колеги. Я хочу зазначити, що 

в законопроекті зазначено поняття, що таке спортивна зброя. То, насамперед, 

Міністерство молоді та спорту не має в своєму профільному законі такого 

поняття, щоб далі робити якісь кроки, що зазначила пані Анна Анатоліївна. І 

тут зазначено в першій статті: "Призначення для ураження цілей під час 

проведення спортивних заходів". Нагадаю, що спортивні заходи – це 

виключно навчально-тренувальні збори і змагання. Більше заходів немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Будь ласка, Бринзак.  

 

БРИНЗАК В.М. І тут ще написано є також конкретно, що розвивають 

види спорту визнані в Україні правила змагань, яких передбачають 

використання спортсменами вогнепальної зброї. Це якраз і є спортсменами, 

не журналістами, не іншими людьми, а спортсменами.  

 

РОМАНОВА А.А.  Журналіст може стати і спортсменом.  

 

БРИНЗАК В.М. Ну, ну, може стати і торгівцем на базарі, це зрозуміло. 

А тут спортсмен, він є згідно правил змагань з зброєю. Це що юнак, який в 

дитячій школі, що член олімпійської команди, що інші. Якщо є правила 

змагань, там є спортсмен і він може використовувати вогнепальну зброю. Це 

перше.  

І ще інші в нас зніме  питання. Сьогодні, я вже три роки піднімав 

питання, є мільйони патронів в Міністерстві оброни, які нам потрібні, а там 

не використовуються. І Міністерство молоді і спорту не може їх отримати, 
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тому що вони не являються, не мають можливості ні купувати, ні зберігати, 

нічого, ці патрони. Якщо б це було – тоді би легко Міністерство оброни 

передало для використання, а сьогодні це неможливо. 

 

РОМАНОВА А.А. А хто, за цим законом, буде проводити облік та 

сертифікацію, назвіть орган, хто буде займатися? 

 

_______________. Ну, Міністерство молоді і спорту. 

 

РОМАНОВА А.А. Тобто сертифікати буде видавати міністерство, 

правильно, на зброю? 

 

_______________. Так. 

 

_______________. Сертифікати буде, напевно... 

(Загальна дискусія)  

 

_______________. ...внутрішніх справ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що сертифікати може тільки видавати 

Міністерство внутрішніх справ. 

 

_______________. Так. 

 

_______________. Люба зброя, яка проходить.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І не зброя... Мікрофон включіть, будь ласка, Андрій 

Борисович. 
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_______________. Люба зброя, яка проходить переоформлення в 

придбання або  зберігання, проходить відповідну сертифікацію, тому що, я 

сказав, що зброя, яка сертифікована в установленому законом порядку, 

добавити в частину першу статті, тому що поняття "спортивної зброї", що 

вона  бути відповідно сертифікована, що це  не буде ..... спортивний, либо ще 

комплекс снайперський, який буде визнаний спортивним. Вона 

сертифікована у встановленому законом порядку, є відповідні терміни, які 

приймаються цьому. А Мінмолодьспорту, в нас зараз немає правил 

придбання цього, я вже це сказав, що вони.... у  них є порядок прописаний, як 

вони привозять, як вони передають і все остальное, но немає права. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто сертифікує тільки Міністерство внутрішніх 

справ, більше ніяке міністерство не має права сертифікувати. Дякую. 

Шановні колеги, я думаю, що Силантьєв Денис Олегович від комітету 

надається слово, будь ласка. 

 

СИЛАНТЬЄВ Д.О. Спасибо. 

Ну, я являюсь главой подкомитета, на подкомитете 17 октября был 

рассмотрен этот законопроект вместе с экспертным советом, вот. Знаете, 

когда  изучали его, то действительно спортивное оружие – это, несомненно, 

там источник повышенной опасности и поэтому требует четкого 

комплексного законодательного урегулирования всех вопросов, что касается 

приобретения, хранения, использования, перевозки, сертификации, учета и 

тому подобное, вот. Поэтому… тем более, что стоит заметить, я вот 

посмотрел, о том, что правовой статус оружия, в том числе и огнестрельного, 

регламентирован в модульном законе об оружии от 6 декабря 97-го года, 

положение которого не распространяется на спортивный инвентарь, а 

следовательно такой вопрос остается совсем неурегулированным 

действующим законодательством.  
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Поэтому, вот здесь вот сказано, в конце, вот коллеги упоминали, Анна 

Анатолиевна тоже, "Облік та сертифікація спортивної зброї здійснюється в 

установленому порядку". Я искал, я не нашел такого порядка. Такого порядка 

нет. Поэтому, что мы предлагаем, что предлагает подкомитет. Учитывая это 

подкомитет считает целесообразным предложить изложить пункт первый 

раздела II законопроекта в следующей редакции, я на украинском прочту: 

"Цей закон набирає чинність з дня наступного за днем надбання чинності 

нормативно-правових актів, що регулюють порядок придбання, зберігання, 

перевезення, використання, облік та сертифікацію спортивної зброї. Така 

норма дозволить комплексно врегулювати суспільні відносини в даній сфері 

та убезпечити національне законодавство від колізій, явищ пов'язаних із 

спортивною зброєю". Якщо ви… 

 

______________. Але ж порядок буде затверджувати вже Кабмін.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Микола Володимирович.  

 

______________. Дозвольте. Такий нормативно-правовий акт існує, він, 

номер 622 від 21 серпня 1998 року. Це інструкція про порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, 

пневматичної і так далі, зброї. Це великий такий документ, де є саме поняття, 

що таке спортивна зброя. Але ж я повторюсь, що спортивна зброя зазначена в 

наказі МВС, но вона не належить як такої спортсменам.  

 

______________. Це наш внутрішній.  

 

______________. Ну, да. Згідно цієї інструкції, на жаль, такі 

спортсмени як Олена Костевич не мають права мати свій власний пістолет, 

який їй дарують іноземні компанії, він повинен бути виключно відомчий.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, я думаю, що питання зрозуміле. Правки комітету, я думаю, 

профільне міністерство повинно прийняти. Ті правки, які озвучило 

Міністерство внутрішніх справ те, що ми казали з приводу. Ми розуміли, що 

сертифікація зброї і надання дозвільної документації, це тільки те, що Анна 

Анатоліївна казала, то тільки Міністерство внутрішніх справ має на це право.  

Я розумію вашу таку озабоченість цього питання, тому що, да, сьогодні 

і так багато зброї є незареєстрованої. І ми знаємо, що зареєстрованої багато 

зброї. Сьогодні дозвільна документація багато зброї, яка і 762 карабінів, які 

вважаються як карабін, а фактично це автомат Калашнікова, тільки стріляє 

він одиночними пострілами. І реєструються зараз другі, інші такі, дуже 

цікаві, види зброї і ….., і "М-16", і такі, що стоять сьогодні на вооруженії 

армії Сполучених Штатів Америки, інших.  

Тому що, я думаю, що в принципі, катастрофи загальної не буде, якщо 

наші спортсмени будуть мати можливість отримати свою зброю і це дасть, 

ми з точки зору розвитку спорту, як кажемо, тобто вони дадуть можливість 

привикати до свого власного, до своєї власної зброї і це, я думаю, буде 

впливати на результат. 

Будь ласка, Міністерство Збройних Сил. Ще рано. Да, будь ласка. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, я думаю, що переходимо до голосування. 

Пропонується, перше, рекомендувати Кабінету Міністрів України подати на 

розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону 

України "Про фізичну культуру і спорт" щодо врегулювання на 

законодавчому рівні поняття "спортивна зброя", її використання, зберігання 

та інше з урахуванням поправок комітету, які пролунали тут. Друге, висновок 

комітету направити до Міністерства молоді і спорту України. 
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Шановні колеги, прошу голосувати. Хто – "за"? Проти? Утримався? 1 

утримався. Микола Романович – "за". Четверо – "за". Рішення прийнято. 

Дякую. 

Шановні колеги, у нас є ще два законопроекти. Це реєстраційний номер 

5103, і другий законопроект 5104, поданий народним депутатом України 

Вадатурським, Романовою та іншими. Наш комітет не є головним з цього 

питання. Ми могли би розглянути ці законопроекти, але ж автор 

законопроекту попросив перенести розгляд законопроекту на наступне 

засідання нашого комітету. 

Немає зауважень? Тоді голосуємо. Перше, пропонується перенести 

розгляд законопроектів: реєстраційний номер 5103 та 5104 на наступне 

засідання нашого комітету. Прошу голосувати. Хто – "за"? Проти? 

Утримався? Одноголосно. 

Шановні колеги, дякую за роботу. Запрошую членів комітету на 

презентацію, розроблену проектом "Гендерне бюджетування в Україні" 

спільно з Міністерством молоді та спорту України на тему: "Гендерний 

бюджетний аналіз програм у сфері фізичної культури, спорту та молодіжної 

політики", що відбудеться завтра, 19 жовтня, о 14.30, кімната 10-16.  

Дякую за увагу.  

 

 


