
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

(вул. Садова, 3-а, кімн.1316) 

24 травня, о 16.00 

1 Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” 

щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” 

(реєстр. № 6393 від 18.04.2017, н.д.О.Співаковський, О.Порошенко, 

С.Хлань, А.Вадатурський, О.Недава, Б.Розенблат, А.Кузьменко, 

А.Немировський, І.Суслова, І.Спориш, Т.Ричкова, В.Денисенко, 

Б.Дубневич, Я.Дубневич, Р.Горват, Д.Андрієвський, І.Мельничук, 

Г.Чекіта, В.Вовк, М.Кобцев, В.Галасюк, А.Палатний, Г.Ткачук, І.Побер, 

Д.Макар’ян, М.Люшняк, О.Лівік, В.Іщенко, В.Мельниченко, 

А.Шинькович, Р.Мацола, В.Гудзенко, В. Давиденко). 

Доповідач:        Співаковський Олександр Володимирович – автор 

законопроекту; 

Матеріали до розгляду підготувала: Нестеренко Лідія Степанівна – 

головний консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

2 Проект Постанови про введення мораторію на ліквідацію та 

реорганізацію дошкільних навчальних закладів (реєстр. № 5122 від 

15.09.2016, н.д.В.Хомутиннік). 

Доповідач:        Хомутиннік Віталій Юрійович – автор проекту 

Постанови; 

Співдоповідач: Кремінь Тарас Дмитрович – голова підкомітету з 

питань освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Красняков Євген Васильович – 

головний консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

3 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо призначення, заохочення, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх 



і позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 5530 від 12.12.2016, 

н.д.Ю.Бублик). 

Доповідач:        Бублик Юрій Васильович – автор законопроекту; 

Співдоповідач: Констанкевич Ірина Мирославівна – член Комітету з 

питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Красняков Євген Васильович – 

головний консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

4 Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність” щодо безоплатного відвідування 

дендрологічних парків” (реєстр. № 2498 від 31.03.2015, н.д.А.Яценко). 

Доповідач:        Яценко Антон Володимирович – автор законопроекту; 

Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти;  

Матеріали до розгляду підготував: Левчук Олег Миколайович – головний 

консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв.  

  

5 Проект Закону про розвиток галузевої науки (реєстр. № 4237 від 

16.03.2016, н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, Д.Шпенов, К.Павлов, 

А.Гальченко). 

Доповідач:        Вілкул Олександр Юрійович – автор законопроекту; 

Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти;  

Матеріали до розгляду підготував: Левчук Олег Миколайович – головний 

консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

6 Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність” щодо пенсійного забезпечення та 

соціального захисту наукових працівників (реєстр. № 3250 від 

07.10.2015, н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков). 



Доповідач:        Вілкул Олександр Юрійович – автор законопроекту; 

Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Левчук Олег Миколайович – головний 

консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

7 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, які 

регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного 

характеру (реєстр. № 2887 від 18.05.2015, КМУ) (друге читання). 

Доповідач:        представник Уряду; 

Співдоповідач: Скрипник Олексій Олексійович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Левчук Олег Миколайович – головний 

консультант секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

8 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань 

охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів 

(реєстр. № 1765 від 15.01.2015, н.д.В.Петьовка). 

Доповідач:        Петьовка Василь Васильович – автор законопроекту; 

Співдоповідач: Скрипник Олексій Олексійович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Семенюк Сергій Володимирович – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв.  

  

9 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо права інтелектуальної власності на службові твори (реєстр. № 1812 

від 22.01.2015, н.д.І.Алексєєв). 

Доповідач:        Алексєєв Ігор Сергійович – автор законопроекту; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=16067&skl=9


Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти;  

Матеріали до розгляду підготував: Семенюк Сергій Володимирович – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

10 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо службових творів, творів, створених за замовленням та при 

виконанні робіт (реєстр. № 1812-1 від 05.02.2015, н.д.Р.Семенуха, 

О.Данченко, І.Сисоєнко). 

Доповідач:        Семенуха Роман Сергійович - автор законопроекту; 

Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти;  

Матеріали до розгляду підготував: Семенюк Сергій Володимирович – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв.  

  

11 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень (реєстр. 

№ 6023 від 03.02.2017, КМУ). 

Доповідач:        представник Уряду; 

Співдоповідач: Кириленко Іван Григорович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Семенюк Сергій Володимирович – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

  

12 Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг” (щодо впровадження механізму разового 

грошового стягнення для ефективного захисту права власників товарних 

знаків) (реєстр. № 2157а від 24.06.2015, н.д.О.Фельдман). 

Доповідач:        Фельдман Олександр Борисович – автор законопроекту; 



Співдоповідач: Скрипник Олексій Олексійович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Семенюк Сергій Володимирович – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв.  

  

13 Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав 

на промислові зразки” (щодо зміни процедури отримання патентів на 

промислові зразки) (реєстр. № 2352 від 10.03.2015, н.д.С.Рибалка). 

Доповідач:        Рибалка Сергій Вікторович – автор законопроекту; 

Співдоповідач: Скрипник Олексій Олексійович – заступник Голови 

Комітету з питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготував: Семенюк Сергій Володимирович – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв.  

  

14 Різне: 

14.1 Про затвердження змін до складу робочої групи з доопрацювання 

проекту Закону України “Про освіту” до другого читання за пропозицією 

народного депутата України О. Марченка (щодо включення 

представників вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації).  

Доповідач:        Констанкевич Ірина Мирославівна - член Комітету з 

питань науки і освіти; 

Матеріали до розгляду підготувала: Козієвська Олена Іванівна – 

заступник керівника секретаріату Комітету; 

Розгляд питання: 10 хв. 

 


