
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Київ 

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., 

Спориш І.Д. 

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

Запрошені: Жулинський М.Г. – Директор Інституту літератури НАН 

України; Ярема О.Й. – заступник Міністра молоді та спорту України; 

Федорчук А.С. – Бориспільський міський голова; Дихне Є.Г. – в.о. 

генерального директора ДП Міжнародний Аеропорт «Бориспіль»; Заболотна 

Н.П. – генеральний Директор «Мистецького Арсеналу»; Вовк В.С. - 

заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення - 

начальник відділу соціального захисту дітей Міністерства соціальної 

політики України; Ламський Д.В. - начальник Управління взаємодії з 

Верховною Радою України, органами державної влади та науки Міністерства 

інфраструктури України; Ромащенко І.В. - спеціаліст відділу нормативного 

забезпечення вищої освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України; Саврук О. - декан Києво-Могилянської бізнес школи; 

Перепелиця М.А. – головний економіст-фінансист Міністерства фінансів 

України.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про 

охорону дитинства" (щодо посилення соціального захисту прийомних сімей), 

(р. № 3463, н.д. Вінник І.Ю.). 

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

поновлення права на освіту, (р. № 4173, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.). 

3. Про розгляд пропозицій діячів культури щодо перейменування 

Міжнародного аеропорту «Бориспіль». 



4. Затвердження Рекомендацій комітетських слухань на тему: 

«Аліментні зобов’язання на утримання дитини: проблеми і шляхи 

вирішення». 

5. Різне. 

 

 

1. 

 

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

внесення змін до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" (щодо 

посилення соціального захисту прийомних сімей), (реєстр. № 3463), поданий 

народним депутатом Вінником І.Ю. 

Палатний А.Л. зазначив, що у зв’язку з відсутністю автора на 

засіданні Комітету, є пропозиція перенести розгляд Комітетом законопроекту 

на наступне засідання.  

 

 

Ухвалили: 

 

1. Перенести розгляд законопроекту, (реєстр. № 3463),  на наступне 

засідання Комітету.   

 

 

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

 

 

 

2. 

 

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

Проект про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення права 

на освіту, (р.№ 4173), поданий народними депутатами Королевською Н., 

Солодом Ю. 

Палатний А.Л. зазначив, що у зв’язку з відсутністю авторів на 

засіданні Комітету, є пропозиція перенести розгляд Комітетом законопроекту 

на наступне засідання.  

 

  

 Ухвалили: 

  

 1. Перенести розгляд законопроекту, (р.№ 4173),  на наступне 

засідання Комітету. 

 

 

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



 

 

 

3. 

 

 Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо пропозиції 

розглянути питання про розгляд пропозицій діячів культури щодо 

перейменування Міжнародного аеропорту «Бориспіль».  

 

Палатний А.Л. зазначив, що Комітет розглядає це питання, оскільки 

працює на принципах гласності, відкритості, демократизму та прозорості. 

Палатний А.Л. відмітив, що такі питання та процедура їх розгляду давно 

визначена Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій». 

Згідно вищезазначеного Закону України: 

- імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати 

історичних подій присвоюються юридичним особам та об’єктам права 

власності лише після проведення громадського обговорення та за згодою 

відповідного трудового колективу (частина  5 статті  3 Закону); 

- суб’єктом, який готує подання про присвоєння юридичним 

особам, що діють на основі державної власності та об’єктам, які за ними 

закріплені  імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій є керівник такої юридичної особи (пункт 3 частина 1 статті 

7 Закону); 

- суб’єкти, які присвоюють юридичним особам та об’єктам права 

власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати 

історичних подій є міністерства - юридичним особам, які належать до сфери 

їх управління, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, а також 

юридичним особам, які належать до сфери управління центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 

відповідним міністром, та об’єктам права власності, які закріплені за такими 

центральними органами виконавчої влади (пункт 3 частини 1 статті 8 

Закону). 

- витрати, пов’язані з присвоєнням юридичним особам та об’єктам 

права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій, зміною або відмовою від присвоєних імен фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, можуть 

здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також 

коштів юридичних осіб (частина 1 статті 13 Закону). 

  

Головуючий надав слово Заболотній Наталії Пилипівні - 

Генеральному Директору «Мистецького Арсеналу» та автору листа, який 

надійшов до Комітету з ініціативою про перейменування Міжнародного 

аеропорту «Бориспіль». Заболотна Н.П. зазначила, що серед пропозицій, які 



були винесені під час парламентських слухань, від "Мистецького арсеналу" 

була пропозиція створити потужний бренд на світовій мапі – і назвати 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" іменем Казимира Малевича.  

 

Палатний А.Л. надав слово Ламському Дмитру Володимировичу – 

начальнику Управління взаємодії з Верховною Радою України, органами 

державної влади та науки Міністерства інфраструктури України. 

Ламський Д.В. зазначив, що Міністерство інфраструктури підтримує 

позицію, щоб головний аеропорт країни повинен носити ім'я найвідомішого 

українця, людини, яка викликає захоплення як у наших громадян, так і в 

усьому світі. При цьому Міністерство вважає, що обов'язково необхідно 

виконати процедури, передбачені законом. 

 

В обговоренні взяли участь: директор Інституту літератури 

Національної академії наук України Жулинський М. Г., народний депутат 

України  Романова А.А., народний депутат України  Силантьєв Д.О., 

народний депутат України  Величкович М.Р., народний депутат України  

Спориш І.Д., Старший консультант секретаріату Комітету –  

Криштафович О.Я., заступнику Міністра культури України, керівник апарату  

Карандєєв Р.В., виконуючий обов'язки Генерального директора державного 

підприємства Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Дихне Є. Г.,  

бориспільський міський голова Федорчук А.С. 

 

 

Ухвалили: 

 

1. Доручити Міністерству інфраструктури України розглянути 

питання щодо можливості перейменування чи присвоєння імені фізичної 

особи ДП Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» та провести відповідно до 

Закону громадське обговорення.  

 

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

 

 

 

 

4. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо Рекомендацій 

Комітетських слухань на тему «Аліментні зобов’язання на утримання 

дитини: проблеми і шляхи вирішення». 

 

Ухвалили: 

 



1. Затвердити Рекомендації комітетських слухань на тему: «Аліментні 

зобов’язання на утримання дитини: проблеми і шляхи вирішення». 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова Комітету                                                                     А. ПАЛАТНИЙ 

 

 

 

Секретар Комітету                                                                  А. РОМАНОВА 

 


