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П Л А Н 

роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

на період дев’ятої сесії восьмого скликання 

(вересень 2018 – січень 2019 року) 

 

№ 

п/п 

 

Питання, які вносяться на  

розгляд Комітету 

 

Строки  

розгляду 

 в Комітеті 

(місяць) 

 

Відповідальні за  

підготовку  

члени Комітету 

 

Відповідальні за  

підготовку праців-

ники секретаріату  

Комітету 

Пропозиції 

щодо строків 

розгляду 

Верховною 

Радою Укра-

їни  

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

(комітет є головним) 

І.І. Освіта (законопроекти, які підлягають розгляду на засіданнях Комітету) 

1 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про дошкільну освіту” 

(щодо можливості задоволення потреб 

переселенців та комплектування груп до-

шкільного навчального закладу) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 



 

2 
 

(н.д.С.Фаєрмарк, реєстр. № 1182 від 

02.12.2014) 

2 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

реформування системи самоврядування у 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкі-

льних навчальних закладах і наближення 

її до європейських стандартів (н.д.В.Ста-

шук, реєстр. № 2410а від 17.07.2015) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 

3 Проект Закону про внесення зміни до 

статті 63 Закону України “Про освіту” 

щодо оренди земель навчальних закладів 

(н.д.І.Фурсін, реєстр. № 2968 від 

28.05.2015) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І. жовтень 

4 Проект Закону про внесення змін до При-

кінцевих положень Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України” (н.д.А.Деркач, А.Артеме-

нко, В.Дубіль, реєстр. №  5040 від 

23.08.2016) 

вересень Співаковський О.В. Козієвська О.І. жовтень 

5 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

призначення, заохочення, притягнення 

до дисциплінарної відповідальності та 

звітування керівників дошкільних, зага-

льноосвітніх і позашкільних навчальних 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 
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закладів (н.д.Ю.Бублик, реєстр. № 5530  

від 12.12.2016) 

6 Проект Закону про внесення змін до за-

кону України “Про освіту” щодо забезпе-

чення захисту мовних прав національних 

меншин (н.д.Н.Шуфрич,  

реєстр. № 7146 від 28.09.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І. жовтень 

7 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про освіту” щодо вико-

нання резолюції Парламентської асамб-

леї Ради Європи стосовно забезпечення 

прав корінних народів, національних 

меншин України на навчання рідною мо-

вою (н.д.В.Писаренко, реєстр. № 7259 від 

07.11.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І. вересень 

8 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про освіту” щодо враху-

вання висновків Венеційської комісії сто-

совно положень Закону України “Про 

освіту” що регулюють використання дер-

жавної мови та мови національних мен-

шин в освіті (н.д.О.Вілкул, реєстр. № 

7402 від 14.12.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І. вересень 

9 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

забезпечення обов’язковим харчуванням 

учнів закладів загальної середньої освіти) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 
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(н.д.О.Барна, реєстр. № 7314 від 

17.11.2017) 

10 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо харчування 

дітей, які навчаються (н.д.Н.Королев-

ська, Ю.Солод, реєстр. № 7314-1 від 

01.12.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

11 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

забезпечення харчуванням учнів закладів 

загальної середньої освіти та підвищення 

рівня соціального захисту інвалідів з ди-

тинства та дітей-інвалідів) (н.д.Ю.Тимо-

шенко, І.Крулько, С.Євтушок, реєстр. № 

7314-2 від 05.12.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

12 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” щодо за-

охочення зайняття молоді спортом 

(н.д.Т.Батенко, О.Шевченко, В.Купрій, 

О.Дубінін, В.Дідич, В.Шевченко, І.Конс-

танкевич, реєстр. № 7339 від 27.11.2017) 

вересень Співаковський О.В. 

Констанкевич І.М. 

Нестеренко Л.С. жовтень 

13 Проект Закону про внесення змін до 

статті 62 Закону України “Про вищу 

освіту” (щодо стимулювання академічної 

успішності та наукової діяльності студе-

нтів) (н.д.Є.Мураєв, реєстр. № 5147 від 

20.09.2016) 

листопад Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. грудень 
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14 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” (щодо 

статусу керівника вищого навчального 

закладу) (н.д.В.Петьовка, реєстр. № 1151 

від 02.12.2014) 

жовтень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. листопад 

15 Проект Постанови про звільнення Грине-

вич Л.М. з посади Міністра освіти і науки 

України (н.д.С.Каплін, реєстр. № 7054 від 

01.09.2017) 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І. листопад 

17 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” щодо 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти (н.д.О.Співаковсь-

кий, С.Хлань, А.Вадатурський, О.Недава, 

Б.Розенблат, А.Кузьменко, А.Немировсь-

кий, І.Суслова, І.Спориш, Т.Ричкова, В. 

Денисенко, Б.Дубневич, Я.Дубневич, 

Р.Горват, Д.Андрієвський, І.Мельничук, 

О. Порошенко, Г.Чекіта, В.Вовк, М.Коб-

цев, В.Галасюк, А.Палатний, Г.Ткачук, 

І.Побер, Д.Макар’ян, М.Люшняк, О.Лі-

вік, В.Іщенко, В.Мельниченко, А.Шинь-

кович, Р.Мацола, В.Гудзенко, В.Давиде-

нко, реєстр. № 6393 від 18.04.2017) 

січень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. січень 

18 Проект Закону про юридичну (правничу) 

освіту і загальний доступ до правничої 

професії (н.д.О.Сироїд, М.Найєм, В.Пац-

кан та ін., реєстр. № 7147 від 28.09.2017) 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І. листопад 
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19 Проект Закону про юридичну освіту та 

юридичну (правничу) професію 

(н.д.С.Ківалов, В.Курило, О.Співаковсь-

кий, реєстр. № 7147-1 від 17.10.2017) 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І. листопад 

20 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

надання пільг дітям учасників бойових 

дій антитерористичної операції (н.д.Р.Де-

мчак, реєстр. № 8058 від 23.02.2018) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

21 Проект Закону про внесення змін до 

статті 22 Закону України “Про освіту” 

щодо навчально-виховних комплексів 

(н.д.О.Співаковський, І.Констанкевич, 

Т.Батенко, В.Шевченко, О.Дехтярчук та 

ін., реєстр. № 8146 від 16.03.2018) 

вересень Співаковський О.В. Козієвська О.І. жовтень 

22 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

відновлення справедливості у питанні 

оплати праці педагогічним працівникам 

закладів дошкільної і позашкільної 

освіти (н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, 

В.Шевченко, В.Дідич, О.Дубінін, А.Де-

нисенко, В.Купрій, О.Дехтярчук, В.Яні-

цький, І.Гузь, реєстр. № 8188 від 

23.03.2018) 

жовтень Констанкевич І.М. 

Кремінь Т.Д. 

Козієвська О.І. листопад 



 

7 
 

23 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

врегулювання окремих питань організа-

ції інклюзивного навчання (н.д.О.Вілкул, 

Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальченко, 

реєстр. № 8214 від 30.03.2018) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

24 Проект Закону про внесення змін до Роз-

ділу ХII “Прикінцеві та перехідні поло-

ження” Закону України “Про освіту” 

щодо порядку реалізації збільшення по-

садового окладу педагогічного праців-

ника (н.д.Д.Шпенов, реєстр. № 8260 від 

11.04.2018) 

жовтень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І. листопад 

25 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

забезпечення права на здобуття загальної 

середньої освіти учнями, які потребують 

тривалого лікування і реабілітації та зна-

ходяться в закладах охорони здоров’я 

(н.д.В.Писаренко, реєстр. № 8261 від 

11.04.2018) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 

26 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

встановлення гарантованого державою 

рівня гідної академічної стипендії для 

студентів вищих навчальних закладів та 

осіб, які здобувають освіту в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

листопад Констанкевич І.М. Луцька А.В. грудень 
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освіти (н.д.С.Каплін, реєстр. № 8287 від 

18.04.2018) 

27 Проект Закону про фахову передвищу 

освіту (н.д.О.Марченко, реєстр. № 8321 

від 24.04.2018) 

жовтень Констанкевич І.М. Луцька А.В. листопад 

28 Проект Закону про фахову передвищу 

освіту (н.д.Т.Кремінь, І.Бриченко, реєстр. 

№ 8321-1 від 08.05.2018) 

жовтень Констанкевич І.М. Луцька А.В. листопад 

29 Проект Закону про встановлення морато-

рію на ліквідацію та реорганізацію зага-

льноосвітніх навчальних закладів держа-

вної і комунальної форм власності 

(н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, А.Гальче-

нко, К.Павлов, Д.Шпенов, реєстр. № 8330 

від 27.04.2018) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 

30 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про освіту” (щодо викори-

стання об’єктів та майна державних і ко-

мунальних закладів освіти) (н.д.С.Та-

рута, реєстр. № 8334 від 02.05.2018) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І. жовтень 

31 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” щодо 

пільг при вступі на спеціальність з фізич-

ної культури і спорту молоді, яка профе-

сійно займається спортом (н.д.Т.Батенко, 

грудень Співаковський О.В. 

Констанкевич І.М. 

Нестеренко Л.С. січень 
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І.Констанкевич, В.Шевченко, О.Дубінін 

та ін., реєстр. № 8356 від 15.05.2018) 

32 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” щодо 

коштів закладів вищої освіти (н.д. І.Кон-

станкевич, Т.Батенко, О.Дубінін, В.Шев-

ченко та інші, реєстр. № 8529 від 

26.06.2018) 

вересень Співаковський О.В. 

Констанкевич І.М. 
 

 

Нестеренко Л.С. жовтень 

33 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (н.д.О.Білозір, О.Співа-

ковський, І.Констанкевич, В.Шевченко, 

Я.Москаленко та інші, реєстр. № 8584 від 

10.07.2018, н.д.О.Білозір, О.Співаковсь-

кий, І.Констанкевич, В.Шевченко, Я.Мо-

скаленко та інші) 

вересень Співаковський О.В. 

 

Козієвська О.І. жовтень 

І.ІІ. Освіта (законопроекти, які були розглянуті на засіданнях Комітету) 

34 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про освіту” (щодо встано-

влення надбавки до заробітної плати пе-

дагогічних працівників) (н.д.М.Головко, 

А.Іллєнко, Ю.Бублик, О.Марченко, 

О.Осуховський, Ю.Левченко, реєстр. № 

1301 від 09.12.2014) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

04.02.2015, 

протокол № 5 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

35 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

розглянуто  

на засіданні  

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 
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забезпечення учнів 1-4 класів загальноо-

світніх навчальних закладах безкоштов-

ним харчуванням (н.д.Ю.Левченко, ре-

єстр. № 1834 від 23.01.2015) 

Комітету 

11.11.2015, 

протокол  

№ 25 

36 Проект Закону про внесення змін до 

статті 26 Закону України “Про позашкі-

льну освіту” щодо забезпечення права ін-

валідів на доступ до позашкільної освіти 

(н.д.В.Писаренко, реєстр. № 2073а від 

15.06.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

18.05.2015, 

протокол  

№ 43 

Констанкевич І.М.  Красняков Є.В. листопад 

37 Проект Закону про внесення зміни до За-

кону України “Про вищу освіту” (щодо 

належного забезпечення права на вищу 

освіту) (н.д.О.Ляшко, В.Галасюк, 

В.Вовк, Т.Кремінь, І.Кириленко, О.Скри-

пник, І.Климпуш-Цинцадзе, реєстр. № 

2101а від 17.06.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

15.07.2015, 

протокол  

№ 16 

Співаковський О.В. 
 

Нестеренко Л.С. грудень 

38 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України (щодо визнання не-

формальної освіти) (н.д.І.Крулько, І.Ки-

риленко, С.Євтушок, С.Барна, І.Подоляк, 

М.Іонова, І.Луценко, реєстр. № 2121 від 

12.02.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

22.04.2015, 

протокол  

№ 10 

Констанкевич І.М. Козієвська О.І. грудень 

39 Проект Закону про внесення зміни до За-

кону України “Про освіту” (щодо підви-

щення рівня престижності педагогічної 

праці) (н.д.В.Гудзенко, В.Мельниченко, 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.11.2015, 

протокол  

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 
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М.Головко, В.Развадовський, С.Скура-

товський, О.Кришин, реєстр. № 2142 від 

13.02.2015) 

№ 25 

40 Проект Постанови про встановлення мо-

раторію на закриття загальноосвітніх на-

вчальних закладів державної і комуналь-

ної форм власності (н.д.С.Лабазюк, В.Ли-

твин, Б.Береза, реєстр. № 2173 від 

19.02.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

18.03.2015, 

протокол № 8 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

41 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України (щодо реорганізації 

та ліквідації навчально-виховних закла-

дів державної та комунальної форм влас-

ності за погодженням територіальних 

громад) (н.д.С.Лабазюк, В.Литвин, М.Га-

врилюк, Б.Береза, реєстр. № 2174 від 

19.02.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.11.2015, 

протокол  

№ 25 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. вересень 

42 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо відновлення 

безоплатного харчування, проїзду, забез-

печення підручниками учнів загальноос-

вітніх шкіл та безоплатного проїзду для 

студентів і гарантії першого робочого мі-

сця для молодих спеціалістів (н.д.Ю.Де-

рев’янко, І.Суслова, реєстр. № 2186 від 

20.02.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.11.2015, 

протокол  

№ 25 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 

43 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” (щодо 

розглянуто  

на засіданні  

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. січень 
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забезпечення рівних прав на здобуття ви-

щої освіти) (н.д.О.Співаковський, А.Гор-

дєєв, С.Хлань, Т.Кремінь, І.Вінник, ре-

єстр. № 2335 від 05.03.2015) 

Комітету 

18.03.2015, 

протокол № 8 

44 Проект Закону про внесення зміни до За-

кону України “Про вищу освіту” (щодо 

обрання керівника вищого навчального 

закладу) (н.д.І.Мельничук, реєстр. № 

2603 від 08.04.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.05.2016, 

протокол  

№ 42 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. грудень 

45 
 

 

 

Проект Постанови про доручення Кабі-

нету Міністрів України щодо збільшення 

розміру мінімальної академічної стипен-

дії (н.д.Ю.Тимошенко, В.Івченко, 

Д.Шлемко, О.Кужель, В.Бухарєв, реєстр. 

№ 2723 від 24.04.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

03.06.2015, 

протокол  

№ 12 

Співаковський В.О. Нестеренко Л.С. жовтень 

46 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про загальну середню 

освіту” щодо запобігання реорганізації та 

ліквідації загальноосвітніх навчальних 

закладів, розташованих у селах, селищах, 

та наповнюваності класів (н.д.О.Вілкул, 

реєстр. № 2760 від 29.04.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

13.07.2016, 

протокол  

№ 47 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. вересень 

47 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

відновлення безкоштовного харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закла-

дів (н.д.О.Співаковський, І.Кириленко, 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

03.02.2016, 

протокол  

Співаковський О.В. 

Кремінь Т.Д. 

Красняков Є.В. жовтень 
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Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський, 

О.Скрипник, І.Мельничук, Р.Мацола, 

А.Гордєєв, С.Хлань, А.Шинькович, ре-

єстр. № 3829 від 27.01.2016) 

№ 33 

48 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо відновлення 

безкоштовного харчування окремих кате-

горій учнів загальноосвітніх та профе-

сійно-технічних навчальних закладів 

(н.д.Н.Королевська, Ю.Солод, реєстр. № 

3829-1 від 11.02.2016) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.05.2016, 

протокол  

№ 42 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

49 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

обов’язковості харчування учнів загаль-

ноосвітніх навчальних закладів) 

(н.д.О.Барна, О.Ревега, О.Дехтярчук, 

О.Шевченко, реєстр. № 4682 від 

17.05.2016) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

13.07.2016, 

протокол  

№ 47 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. жовтень 

50 Проект Закону про внесення зміни до 

статті 44 Закону України “Про вищу 

освіту” (КМУ, реєстр. № 5023 від 

12.08.2016) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

02.11.2016, 

протокол  

№ 52 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. вересень 

51 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо регіонального 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

15.03.2017, 

Співаковський О.В. Луцька А.В. вересень 
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замовлення на підготовку фахівців та ро-

бітничих кадрів (КМУ, реєстр. № 5547 

від 16.12.2016) 

протокол  

№ 58 

52 Проект Закону про внесення змін до 

статті 62 Закону України “Про вищу 

освіту” (щодо справедливої системи сти-

пендіального забезпечення) (н.д.І.Конс-

танкевич, Т.Батенко, В.Купрій, О.Дубі-

нін, В.Дідич, О.Шевченко, В.Шевченко, 

реєстр. № 5612 від 27.12.2016)  

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

22.03.2017, 

протокол  

№ 59 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. жовтень 

53 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

відновлення порушених прав студентів 

(н.д.В.Писаренко, реєстр. № 5654 від 

18.01.2017) 

розглянуто 

на засіданні  

Комітету 

06.12.2017, 

протокол  

№ 75 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. листопад 

54 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

відновлення прав студентів на стипен-

дію) (н.д.С.Лабазюк, І.Мельничук, ре-

єстр. № 5654-1 від 02.02.2017) 

розглянуто 

на засіданні  

Комітету 

20.12.2017, 

протокол  

№ 76 

 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. листопад 

55 Проект Закону про внесення змін до роз-

ділу XV “Прикінцеві та перехідні поло-

ження” Закону України “Про вищу 

освіту” щодо захисту дисертацій аспіран-

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

05.04.2017, 

протокол  

Скрипник О.О. Нестеренко Л.С. січень 
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тів і здобувачів, діяльності спеціалізова-

них вчених рад та видачі дипломів док-

тора філософії (н.д.О.Скрипник, реєстр. 

№ 5719 від 26.01.2017) 

№ 60 

56 Проект Закону про внесення змін до 

статті 62 Закону України “Про вищу 

освіту” (щодо визначення частки студен-

тів, які мають право на отримання акаде-

мічної стипендії) (н.д.О.Мусій, Д.Добро-

домов, Б.Матківський, А.Антонищак, ре-

єстр. № 6092 від 16.02.2017) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

06.10.2017, 

протокол  

№ 70 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. жовтень 

57 Проект Закону про внесення змін до 

статті 62 Закону України “Про вищу 

освіту” (щодо визначення частки студен-

тів, які мають право на отримання акаде-

мічної стипендії) (н.д.Ю.Одарченко, 

Р.Богдан, реєстр. № 6092-1 від 

23.02.2017) 

розглянуто 

на засіданні  

Комітету 

20.12.2017, 

протокол  

№ 76 

 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. жовтень 

58 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України (щодо повернення 

стипендіального забезпечення осіб, які 

отримують професійно-технічну, вищу 

освіту у відповідних навчальних закла-

дах, в тому числі повернення відповід-

ного рівня соціального захисту студентів: 

інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавле-

розглянуто 

на засіданні  

Комітету 

20.12.2017, 

протокол  

№ 76 

 

Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. 

Луцька А.В.  

листопад 
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них батьківського піклування (н.д.О.Ві-

лкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальче-

нко, реєстр. № 6191 від 15.03.2017) 

59 Проект Постанови про доручення Кабі-

нету Міністрів України щодо створення 

Інтернет-ресурсу “Електронний підруч-

ник” (н.д.В.Писаренко, реєстр. № 6592 

від 16.06.2017) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

06.09.2017, 

протокол 

№ 68 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В. листопад 

60 Проект Закону про внесення змін до Роз-

ділу ХII “Прикінцеві та перехідні поло-

ження” Закону України “Про освіту” 

щодо усунення розбіжностей в законо-

давстві стосовно розміру посадового 

окладу педагогічних працівників найни-

жчої кваліфікаційної категорії (н.д.І.Кон-

станкевич, Т.Батенко, О.Шевченко та ін., 

реєстр. № 7153 від 02.10.2017) 

розглянуто 

на засіданні  

Комітету 

06.12.2017, 

протокол  

№ 75 

Констанкевич І.М. Козієвська О.І. вересень 

61 Проект Закону про внесення змін до пун-

кту з розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні 

положення” Закону України “Про освіту” 

щодо уточнення деяких положень (КМУ, 

реєстр. № 8046 від 15.02.2018)  

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

23.05.2018, 

протокол 

 № 86 

Співаковський О.В. Козієвська О.І. вересень 

62 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про освіту” щодо уточ-

нення деяких положень (н.д.О.Вілкул, ре-

єстр. № 8046-2 від 02.03.2018) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

14.03.2018, 

Співаковський О.В. Козієвська О.І. вересень 
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протокол  

№ 81 

63 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вищу освіту” щодо 

зміни системи управління закладами ви-

щої освіти (н.д.О.Співаковський, І.Кири-

ленко, Т.Кремінь, О.Скрипник, О.Рябчин 

та інші, реєстр. № 8385 від 18.05.2018) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

06.06.2018, 

протокол  

№ 87 

Співаковський О.В. 

 

Козієвська О.І. вересень 

64 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про формування та розмі-

щення державного замовлення на підго-

товку фахівців, наукових, науково-педа-

гогічних та робітничих кадрів, підви-

щення кваліфікації та перепідготовку ка-

дрів” (КМУ, реєстр. № 8269 від 

13.04.2018) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

04.07.2018, 

протокол  

№ 90 

Констанкевич І.М. Луцька А.В. вересень 

65 Проект Закону про внесення змін до 

статті 6 Закону України “Про вищу 

освіту” (щодо обов’язкової атестації осіб, 

які здобувають ступінь магістра медич-

ного або фармацевтичного спрямування, 

інтернів) (н.д.В.Карпунцов, Т.Бахтеєва, 

А.Шипко, І.Єфремова, О.Співаковський, 

І.Шурма, реєстр. № 8364 від 17.05.2018) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

04.07.2018, 

протокол  

№ 90 

Співаковський О.В. 

 

Нестеренко Л.С. вересень 

66 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

доступу осіб з особливими освітніми по-

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.07.2018, 

Співаковський О.В. 
 

Козієвська О.І. вересень 
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требами до освітніх послуг (н.д.О.Співа-

ковський, О.Порошенко, І.Кириленко, 

Т.Кремінь, О.Скрипник, І.Констанкевич 

та інші, реєстр. № 8556 від 04.07.2018) 

протокол  

№ 91 

ІІ.І. Наука і науково-технічна діяльність (законопроекти, які підлягають розгляду на засіданнях Комітету) 

67 Проект Закону про внесення зміни до пу-

нкту 6 розділу VI “Прикінцеві та перехі-

дні положення” Закону України “Про на-

укову і науково-технічну діяльність” 

(н.д.О.Співаковський, В.Литвин, О.Мар-

ченко, В.Курило, В.Развадовський, І.Ки-

риленко, реєстр. № 6060 від 08.02.2017) 

грудень Співаковський О.В. 

Кириленко І.Г. 

Левчук О.М. січень 

68 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

діяльності наукових парків (н.д.І.Котві-

цький, Т.Кремінь, реєстр. № 8172 від 

21.03.2018) 

вересень Кириленко І.Г. 

Кремінь Т.Д. 

Левчук О.М. жовтень 

ІІ.ІІ. Наука і науково-технічна діяльність (законопроекти, які були розглянуті на засіданнях Комітету) 

69 Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України “Про 

призначення у 2016 році іменних стипен-

дій Верховної Ради України для найтала-

новитіших молодих учених” (н.д.О.Спі-

ваковський, І.Кириленко, реєстр. № 5576 

від 22.12.2016) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

06.12.2016, 

протокол  

№ 53 

Співаковський О.В. Левчук О.М. вересень 
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70 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про державну систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генети-

чно модифікованих організмів” (щодо за-

провадження спрощеної процедури ре-

єстрації на території України ГМО та 

продукції, виробленої з їх застосуванням, 

зареєстрованих в Європейському Союзі) 

(н.д.А.Вадатурський, реєстр. № 1844 від 

26.01.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

17.06.2015, 

протокол  

№ 13 

 

Кириленко І.Г. Левчук О.М. 
 

жовтень 

71 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України, які регулюють від-

носини, пов’язані з одержанням докуме-

нтів дозвільного характеру (КМУ, реєстр. 

№ 2887 від 18.05.2015) (друге читання) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

07.06.2017, 

протокол  

№ 65 

Кириленко І.Г. Левчук О.М. 
 

листопад 

72 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про географічні назви” 

щодо встановлення географічних назв 

(н.д.О.Горбунов, В.Амельченко, 

І.Крулько, Б.Дубневич, О.Ледовських, 

А.Матвієнко, реєстр. № 3368 від 

29.10.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.11.2015, 

протокол  

№ 25 

 

Кириленко І.Г. Семенюк С.В. вересень 

73 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про наукову і науково-те-

хнічну діяльність” (щодо уточнення де-

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

14.03.2018, 

Кириленко І.Г. Левчук О.М. 

 

вересень 
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яких положень) (н.д.І.Кириленко, О.Спі-

ваковський, О.Скрипник, Т.Кремінь, 

В.Литвин, М.Поплавський, реєстр. № 

4349 від 31.03.2016) (друге читання) 

протокол  

№ 81 

74 Проект Закону про внесення змін до 

статті 5 Закону України “Про розповсю-

дження примірників аудіовізуальних тво-

рів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 

програм, баз даних” (щодо подолання пі-

ратства та поліпшення інвестиційного 

клімату) (КМУ, реєстр. № 4571 від 

04.05.2016) (друге читання) 

розглянуто 

на засіданні  

Комітету  

23.05.2018, 

протокол 

№ 86 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

вересень 

ІІІ.І. Інтелектуальна власність, інноваційна діяльність  

(законопроекти, які підлягають розгляду на засіданнях Комітету) 

75 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг” (щодо впрова-

дження механізму разового грошового 

стягнення для ефективного захисту права 

власників товарних знаків) (н.д.О.Фельд-

ман, реєстр. № 2157а від 24.06.2015) 

грудень Скрипник О.О. Семенюк С.В. січень 

76 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про інноваційну діяль-

ність” (щодо сприяння розвитку іннова-

ційної діяльності) (н.д.Є.Мураєв, реєстр. 

№ 3796 від 21.01.2016) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

грудень 
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77 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про охорону прав на со-

рти рослин” (щодо повноважень Кабі-

нету Міністрів України) (н.д.Р.Князевич, 

М.Поплавський, реєстр. № 3144 від 

18.09.2015) 

грудень  Скрипник О.О.  

Поплавський М.М. 

Семенюк С.В. січень 

78 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про авторське право і су-

міжні права” щодо діяльності організацій 

колективного управління (н.д.Є.Рибчин-

ський, реєстр. № 7014 від 01.08.2017) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

листопад 

79 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про авторське право і су-

міжні права” щодо діяльності організацій 

колективного управління (н.д.О.Опана-

сенко, реєстр. № 7014-1 від 17.08.2017) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

листопад 

80 Проект Закону про колективне управ-

ління майновими авторськими та суміж-

ними правами (н.д.М.Іонова, О.Кондра-

тюк,  І.Геращенко, О.Співаковський, 

М.Княжицький, І.Гринів, В.Галасюк, ре-

єстр. № 7029 від 17.08.2017) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

листопад 

81 Проект Закону про колективне управ-

ління майновими авторськими та суміж-

ними правами (н.д.В.Сюмар, О.Ляшко, 

О.Опанасенко, Д.Лубінець, С.Рудик, 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

листопад 
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Т.Кремінь, реєстр. № 7029-1 від 

05.09.2017) 

82 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питань авторського права і 

суміжних прав (КМУ, реєстр. № 7539 від 

01.02.2018) (повторне перше читання) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В. 

 

листопад 

83 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

державного регулювання інноваційної ді-

яльності (реєстр. № 8563 від 05.07.2018, 

н.д.І.Котвіцький, Т.Кремінь, І.Єфремова) 

грудень Кириленко І.Г. Левчук О.М. 

 

січень 

ІІІ.ІІ. Інтелектуальна власність, інноваційна діяльність  

(законопроекти, які були розглянуті на засіданнях Комітету) 

84 Проект Закону про внесення доповнень 

до Закону України “Про авторське право 

та суміжні права” (щодо свободи пано-

рами) (н.д.Т.Юрик, Т.Кремінь, реєстр. № 

1677 від 29.12.2014) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

03.02.2016, 

протокол  

№ 33 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

вересень 

85 Проект Закону про внесення зміни до 

статті 13 Закону України “Про авторське 

право і суміжні права” (щодо співавторс-

тва на інтерв’ю) (н.д.С.Лещенко, 

В.Ар’єв, Ю.Луценко, Д.Добродомов, 

В.Сюмар, В.Войціцька, О.Медуниця, 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

17.06.2015, 

протокол  

№ 13 

 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. вересень 
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М.Найєм, Ж.Соболєв, С.Заліщук, реєстр. 

№ 2047 від 07.04.2015) (доопрацьований) 

86 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

авторського права та суміжних прав 

(н.д.В.Пташник, П.Костенко, І.Подоляк, 

О.Скрипник, Т.Острікова, Н.Кацер-Буч-

ковська, Р.Семенуха, І.Сисоєнко, 

І.Крулько, І.Климпуш-Цинцадзе, 

А.Шкрум, реєстр. № 3692 від 22.12.2015) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

11.05.2016, 

протокол  

№ 42 

 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. вересень 

87 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

забезпечення публічності і недопущення 

зловживань в сфері реєстрації та обігу 

знаків для товарів і послуг, а також захи-

сту та створення умов для реалізації прав 

їх власників (н.д.В.Пташник, А.Шкрум, 

Т.Острікова, О.Скрипник, Ю.Соловей, 

Г.Гопко, М.Княжицький, О.Юринець, 

С.Кіраль, І.Артюшенко, О.Черненко, 

Б.Матківський, Ю.Левченко, Г.Шверк, 

О.Кондратюк, Р.Семенуха, Ю.Де-

рев’янко, О.Дехтярчук, О.Єднак, М.Іо-

нова, І.Геращенко, І.Крулько, Б.Розен-

блат, І.Констанкевич, Л.Ємець, Г.Заболо-

тний, Ю.Македон, В.Шевченко, А.Вада-

турський, С.Хлань, Г.Логвинський, 

М.Фролов, реєстр. № 5419 від 17.11.2016) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

08.02.2017, 

протокол  

№ 56 

 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

листопад 
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88 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення правової охорони інтеле-

ктуальної (промислової) власності (КМУ, 

реєстр. № 5699 від 23.01.2017) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

06.12.2017, 

протокол  

№ 75 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 

 

вересень 

89 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення охорони прав на компону-

вання напівпровідникових виробів 

(КМУ, реєстр. № 5694 від 23.01.2017) 

(друге читання) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

04.07.2018, 

протокол  

№ 90 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

вересень 

90 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення правової охорони геогра-

фічних зазначень (КМУ, реєстр. № 6023 

від 03.02.2017) (друге читання) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

04.07.2018, 

протокол  

№ 90 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

вересень 

91 Проект Постанови про Рекомендації пар-

ламентських слухань на тему: “Націона-

льна інноваційна система: стан та законо-

давче забезпечення розвитку” (н.д.О.Спі-

ваковський, О.Скрипник, І.Кириленко, 

Т.Кремінь, В.Литвин, І.Констанкевич, ре-

єстр. № 8571 від 06.07.2018) 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

04.07.2018, 

протокол  

№ 90 

Скрипник О.О. Левчук О.М. 
 

вересень 

92 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

розглянуто  

на засіданні  

Комітету 

Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

вересень 
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вдосконалення правової охорони винахо-

дів та корисних моделей (КМУ, реєстр. 

№ 7538 від 01.02.2018) 

11.07.2018, 

протокол  

№ 91 

 

Розділ II. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції 

 

1 Проект Закону про внесення змін до 

статті 85 Бюджетного кодексу України 

щодо фінансування закладів загальної се-

редньої освіти і охорони здоров’я та мо-

жливості органів місцевого самовряду-

вання визначати напрями використання 

бюджетних коштів відповідно до чин-

ного законодавства (н.д.О.Вілкул, Д.Ко-

лєсніков, К.Павлов, А.Гальченко, Д.Шпе-

нов, реєстр. №  2064а від 11.06.2015) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

2 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо фінан-

сування держзамовлень, пов’язаних з 

обороноздатністю держави) (н.д.О.Юри-

нець, Б.Дубневич, Я.Дубневич, М.Кади-

кало, І.Васюник, М.Хміль, І.Подоляк, 

Я.Маркевич, О.Скрипник, реєстр. № 

2188а від 30.06.2015) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В. 
 

 

3 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо забез-

печення надходжень до місцевих бюдже-

тів та оптимізації надання медичної й 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  
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освітньої субвенції) (н.д.О.Дмитренко, 

реєстр. № 2520 від 02.04.2015) 

4 Проект Постанови про деякі питання за-

безпечення прав і свобод внутрішньо пе-

реміщених осіб (н.д.Н.Королевська, ре-

єстр. № 2536а від 28.08.2015) 

листопад Співаковський О.В. Луцька А.В.  

5 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо міжбю-

джетних трансфертів та державної підт-

римки освіти) (н.д.С.Сажко, реєстр. № 

2625 від 09.04.2015) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.В.  
 

 

6 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України щодо фінансу-

вання позашкільних навчально-виховних 

закладів та міжшкільних навчально-виро-

бничих комбінатів (н.д.І.Балога, реєстр. 

№ 2901  від 19.05.2015) 

жовтень Констанкевич І.М. Красняков Є.В.  

7 

 

Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

здійснення державного нагляду за обігом 

генетично модифікованих організмів 

(н.д.Ю.Левченко, реєстр. № 2977 від 

29.05.2015) 

вересень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

8 Проект Закону про внесення змін до По-

даткового кодексу України щодо пільги 

на сплату земельного податку (н.д.Р.Дем-

чак, реєстр. № 3175 від 23.09.2015) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  
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9 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

поліпшення енергоефективності в освіт-

ленні) (н.д.О.Недава, І.Рибак, А.Бабак, 

О.Рябчин, реєстр. № 3245 від 25.04.2016) 

грудень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

10 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо удоско-

налення фінансування навчальних закла-

дів, закладів охорони здоров’я та підтри-

мки інформатизації музеїв, бібліотек, ар-

хівних установ, навчальних закладів, за-

кладів охорони здоров’я, наукових уста-

нов) (н.д.О.Ляшко, В.Галасюк, Ю.Чиж-

марь, О.Корчинська, В.Вовк, С.Рибалка, 

О.Ленський, І.Попов, реєстр. № 3363 від 

27.10.2015) 

жовтень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

11 Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України від 

20 травня 2015 року № 458-VIII “Про 

зміну і встановлення меж Артемівського 

району Донецької області” (н.д.К.Матей-

ченко, реєстр. № 3397 від 02.11.2015) 

листопад Кириленко І.Г. Семенюк С.В.   

12 Проект Закону про електронні комуніка-

ції (н.д.О.Данченко, О.Матузко, Б.Козир, 

Р.Семенуха, реєстр. № 3549-1 від 

11.12.2015) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

13 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.   
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дерегуляції у сфері земельних відносин 

(н.д.О.Мушак, С.Лабазюк, С.Хлань, 

А.Гордєєв, О.Кулініч, А.Кузьменко, ре-

єстр. № 3745 від 30.12.2015) 

14 Проект Закону про внесення змін до По-

даткового кодексу України (щодо спри-

яння розвитку інноваційної діяльності) 

(н.д.Є.Мураєв, реєстр. № 3797 від 

21.01.2016) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.   

15 Проект Закону про внесення змін до Ми-

тного кодексу України (щодо сприяння 

розвитку інноваційної діяльності) 

(н.д.Є.Мураєв, реєстр. № 3817 від 

26.01.2016) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.   

16 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про відпустки” (щодо вре-

гулювання питання відпустки на період 

встановлення обмежувальних протиепі-

демічних заходів) (н.д.А.Яценко, О.Дроз-

дик, реєстр. № 4139 від 27.09.2016) (до-

опрацьований) 

вересень Співаковський О.В. Козієвська О.І.  

17 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо переймену-

вання географічних об’єктів шляхом 

зміни походження (етимології) назви гео-

графічного об’єкту з залишенням незмін-

ним написання цієї назви (н.д.О.Вілкул, 

Д.Колєсніков, Д.Шпенов, К.Павлов, 

жовтень Кириленко І.Г. Семенюк С.В.  
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А.Гальченко, М.Курячий, О.Кришин, ре-

єстр. № 4179 від 03.03.2016) 

18 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів щодо забезпе-

чення гарантій підвищення спортивної 

майстерності молоді (н.д.В.Писаренко, 

реєстр. № 4186 від 10.03.2016) 

жовтень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

19 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про зайнятість населення” 

(нова редакція) та інших пов’язаних зако-

нодавчих актів (н.д.О.Вілкул, Д.Колєсні-

ков, Д.Шпенов, реєстр. № 4279 від 

18.03.2016) 

січень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

20 Проект Закону про внесення змін до По-

даткового кодексу України (щодо уточ-

нення ставки податку на доходи фізичних 

осіб для суб’єктів наукової і науково-тех-

нічної діяльності) (н.д.Є.Мураєв, реєстр. 

№ 4398 від 12.04.2016) 

вересень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

21 Проект Закону про організацію медич-

ного обслуговування населення в Україні 

(н.д.О.Богомолець, О.Мусій, Т.Бахтеєва, 

А.Шипко, О.Біловол, К.Яриніч, І.Шурма, 

О.Колганова, С.Березенко, С.Мельничук, 

В.Дубіль, реєстр. № 4456 від 27.03.2017) 

грудень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  
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22 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо накопичува-

льної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування та 

сприяння досягненню бездефіцитності 

бюджету Пенсійного фонду (н.д.Н.Коро-

левська, Ю.Солод, реєстр. № 4608-3 від 

26.05.2016) 

жовтень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

23 Проект Закону про внесення змін до Ми-

тного кодексу України щодо захисту прав 

інтелектуальної власності під час перемі-

щення товарів через митний кордон Ук-

раїни (КМУ, реєстр. № 4614 від 

06.05.2016) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.   

24 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про правонаступництво 

України” щодо скасування дії актів СРСР 

на території України (н.д.О.Продан, 

Т.Острікова, О.Кришин, О.Юринець, 

Ю.Соловей, І.Суслова, Д.Макар’ян, 

Г.Ткачук, Б.Береза, М.Паламарчук, О.Ве-

лікін, О.Сугоняко, А.Кіт, І.Геращенко, 

М.Матіос, Р.Романюк, реєстр. № 4650 від 

21.07.2016) 

грудень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

25 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо забезпечення 

перейменування географічних об’єктів за 

результатами громадських слухань або 

грудень Співаковський О.В. Семенюк С.В.  
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загальних зборів територіальних громад 

(н.д.В.Рабінович, Є.Мураєв, реєстр. № 

4754 від 02.06.2016) 

26 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про охорону дитинства” 

(щодо права на безкоштовну освіту дітей 

багатодітних сімей) (н.д.О.Мусій, Б.Ро-

зенблат, Б.Матківський, Д.Добродомов, 

О.Барна, О.Дехтярчук, І.Спориш, І.Шу-

рма, С.Євтушок, О.Богомолець, Є.Рибчи-

нський, М.Головко, Ю.Шухевич, реєстр. 

№  4852 від 17.06.2016) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

27 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії” 

(щодо удосконалення системи соціаль-

них стандартів) (КМУ, реєстр. № 4575 від 

04.05.2016) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

28 Проект Закону про внесення зміни до Бю-

джетного кодексу України щодо зміц-

нення фінансового стану місцевих бю-

джетів (н.д.О.Юринець, реєстр. № 5206 

від 30.09.2016) 

жовтень Кириленко І.Г. Семенюк С.В.  

29 Проект Закону про державне управління 

та регулювання у сфері електронних ко-

мунікацій (н.д.О.Данченко, реєстр. № 

5285 від 18.10.2016) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  
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30 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо посилення 

державних гарантій для гірських та висо-

когірних населених пунктів (н.д.С.Власе-

нко, О.Ледовських, О.Бойко, М.Федорук 

та ін., реєстр. № 6439-д від 14.12.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

31 Проект Закону про мови в Україні  

(н.д.Я.Лесюк, реєстр. № 5556 від 

22.12.2016) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

32 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

надання державної підтримки багатодіт-

ним сім’ям з метою підвищення народжу-

ваності в Україні (н.д.Т.Бахтеєва, І.Шу-

рма, Д.Силантьєв, І.Спориш, П.Юрчи-

шин, Ю.Мірошниченко, реєстр. № 5580 

від 22.12.2016) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

33 Проект Закону про державну мову 

(н.д.І.Подоляк, Г.Гопко, Л.Ємець та інші, 

реєстр. № 5670 від 19.01.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

34 Проект Закону про забезпечення функці-

онування української мови як державної 

(н.д.М.Княжицький, І.Подоляк, А.Тете-

рук, Б.Розенблат, В.Денисенко та інші, 

реєстр. № 5670-д від 09.06.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Козієвська О.І.  

35 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

січень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  
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передачі майна до державної та комуна-

льної власності) (н.д.Б.Дубневич, реєстр. 

№ 6007 від 14.06.2017) 

36 Проект Постанови про невідкладні за-

ходи щодо забезпечення життєдіяльності 

та основних потреб мирного населення, 

що постраждало внаслідок загострення 

бойових дій на Сході України (н.д.Н.Ко-

ролевська, Ю.Солод, реєстр. № 6037 від 

06.02.2017) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

37 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про державну службу” 

щодо надання стипендії для навчання 

осіб в провідних навчальних закладах 

світу та подальшого вступу на державну 

службу (н.д.А.Шкрум, А.Вадатурський, 

О.Ледовських, О.Сотрик та інші, реєстр. 

№ 7008 від 28.07.2017) 

листопад Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

38 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

професійного навчання державних служ-

бовців (н.д.А.Шкрум, А.Вадатурський, 

О.Ледовських, О.Юринець та інші, ре-

єстр. № 7009 від 28.07.2017) 

листопад Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

39 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо забезпечення 

належного рівня соціального захисту ро-

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  
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дин з дітьми та встановлення справедли-

вих соціальних гарантій дітям 

(н.д.А.Ільюк, В.Гуляєв, А.Шипко, В.Хо-

мутиннік, О.Біловол, О.Кулініч, реєстр. 

№ 6063 від 09.02.2017) 

40 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

посилення соціальних гарантій дітей та 

сімей з дітьми (н.д.Н.Королевська, Ю.Со-

лод, реєстр. № 6063-1 від 27.02.2017) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

41 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо забезпечення 

належного рівня соціального захисту ро-

дин з дітьми та встановлення справедли-

вих соціальних гарантій дітям (н.д.А.Па-

латний, М.Величкович, В.Гуляєв, В.Хо-

мутиннік, І. Спориш, Д.Силантьєв, О.Бі-

ловол, А.Романова, В.Кацуба, О.Велікін, 

І.Крулько, А.Денисенко, О.Петренко, 

М.Бондар, М.Ланьо, І.Сисоєнко, В.Бон-

дар, Р.Сольвар, І.Лапін, Є.Гєллєр, Ю.Ти-

мошенко, Г.Бобов, Н.Королевська, 

А.Ільюк, Д.Святаш, В.Барвіненко, В.Ос-

тапчук, В.Ничипоренко, А.Шипко, О.Ку-

лініч, А.Кіссе, реєстр. № 6063-д від 

14.04.2017) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  
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42 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України щодо освіт-

ньої та медичної субвенцій (н.д.В.Лит-

вин, О.Марченко, О.Ляшко, С.Шахов, 

С.Мельничук, В.Бандуров, І.Кириленко, 

О.Біловол, А.Шипко, В.Развадовський, 

О.Долженков, Л.Зубач, реєстр. № 6108 

від 21.02.2017) 

жовтень Литвин В.М. 

Кириленко І.Г. 

Козієвська О.І.  

43 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення механізму реалізації 

права на соціальний захист фізичними 

особами-підприємцями та особами, що 

забезпечують себе роботою самостійно 

(н.д.А.Помазанов, реєстр. № 6165 від 

07.03.2017) 

листопад Співаковський О.В. Луцька А.В.  

44 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про державну службу” 

(щодо уточнення окремих положень) 

(КМУ, реєстр. № 6227 від 23.03.2017) 

листопад Співаковський О.В. Семенюк С.В.  

45 Проект Закону про внесення змін до Ос-

нов законодавства України про охорону 

здоров’я (щодо створення клінічних баз) 

(н.д.О.Богомолець, О.Мусій, С.Березе-

нко, О.Колганова, І.Констанкевич, С.Ру-

дик, О.Кужель, О.Корчинська, Р.Мацола, 

Є.Рибчинський, С.Мельничук, А.Шинь-

кович, А.Шипко, Т.Бахтеєва, І.Шурма, 

жовтень Констанкевич І.М. Нестеренко Л.С.  



 

36 
 

І.Сисоєнко, Ю.Мірошниченко, О.Кири-

ченко, реєстр. № 6283 від 04.04.2017) 

46 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про Кабінет Міністрів Ук-

раїни” (щодо професійних вимог до чле-

нів Кабінету Міністрів України) 

(н.д.Т.Бахтеєва, І.Шурма, реєстр. № 6293 

від 06.04.2017) 

грудень Співаковський О.В. Луцька А.В. 
 

 

47 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про Кабінет Міністрів Ук-

раїни” (щодо професійних вимог до чле-

нів Кабінету Міністрів України) 

(н.д.Н.Веселова, реєстр. № 6293-1 від 

11.04.2017) 

грудень Співаковський О.В. Луцька А.В. 
 

 

48 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо забезпечення 

розвитку та використання мов національ-

них меншин в Україні (н.д.І.Подоляк, 

О.Сироїд, Г.Гопко, О.Сотник, С.Кіраль, 

О.Юринець, І.Артюшенко, Л.Зубач, 

Є.Рибчинський, О.Єднак, І.Васюник, 

І.Луценко, Р.Семенуха, І.Крулько, 

А.Шкрум, Б.Тарасюк, В.Войціцька, 

Л.Ємець, реєстр. № 6348 від 12.04.2017) 

жовтень Кремінь Т.Д. 
 

Козієвська О.І. 
 

 

49 Проект Закону про визнання політич-

ними в’язнями осіб, позбавлених свободи 

з політичних мотивів за рішенням органів 

листопад Кремінь Т.Д. Луцька А.В.  
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влади Російської Федерації, та умови і по-

рядок надання їм державної соціальної 

допомоги та пільг (н.д.М.Джемілєв, ре-

єстр. № 6700 від 13.07.2017) 

50 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

встановлення додаткових гарантій праце-

влаштування молоді (н.д.Ю.Бублик, ре-

єстр. № 6751 від 17.07.2017) 

вересень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. 

Луцька А.В. 

 

 

51 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про соціальний захист ді-

тей війни” щодо пільгового забезпечення 

дітей внутрішньо переміщених осіб та ді-

тей осіб, які захищали незалежність, су-

веренітет та територіальну цілісність Ук-

раїни в районах проведення антитерорис-

тичної операції та віднесення їх до кате-

горії дітей війни (н.д.С.Каплін, реєстр. № 

6760 від 18.07.2017) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

52 Проект Закону про внесення змін до По-

даткового кодексу України щодо оподат-

кування організацій колективного управ-

ління (н.д.М.Іонова, О.Кондратюк, І.Ге-

ращенко, О.Співаковський, М.Княжиць-

кий, І.Гринів, В.Галасюк, реєстр. № 7030 

від 17.08.2017) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  
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53 Проект Закону про внесення змін до Кри-

мінального кодексу України щодо поси-

лення відповідальності за порушення ав-

торського права і суміжних прав осо-

бами, які займають особливо відповіда-

льне становище (н.д.С.Каплін, реєстр. № 

7111 від 13.09.2017)  

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

54 Проект Постанови про деякі питання за-

безпечення життєдіяльності та основних 

потреб громадян, які проживають у насе-

лених пунктах на лінії зіткнення 

(н.д.Н.Королевська, Ю.Солод, С.Сажко 

та інші, реєстр. № 6572 від 09.06.2017) 

листопад Кремінь Т.Д. 
 

Красняков Є.В.  

55 Проект Закону про внесення змін до 

статті 46 Закону України “Про запобі-

гання корупції” щодо внесення до декла-

рації даних про лікування та/або нав-

чання осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самовря-

дування, та їх близьких осіб (н.д.В.Рабі-

нович, реєстр. № 6434 від 11.05.2017) 

листопад Констанкевич І.М.  Левчук О.М.  

56 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

врегулювання деяких питань ліцензійних 

та дозвільних процедур (н.д.В.Галасюк, 

Б.Розенблат, М.Єфімов, О.Кужель, С.Кі-

раль, Г.Кривошея, О.Нечаєв, О.Дубінін, 

грудень Співаковський О.В. Семенюк С.В.  



 

39 
 

О.Співаковський, реєстр. № 6456 від 

17.05.2017) 

57 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про вибори народних де-

путатів України” (щодо уточнення вимог 

до кандидатів у народні депутати Укра-

їни в частині ступеня освіти та володіння 

державною мовою) (н.д.А.Немировсь-

кий, В.Развадовський, Ю.Шаповалов, 

В.Мельниченко, В.Гудзенко, С.Лабазюк, 

реєстр. № 6462 від 18.05.2017) 

грудень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

58 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо соціального 

захисту мирних (цивільних) громадян, 

які стали інвалідами внаслідок бойових 

дій чи збройних конфліктів (н.д.Н.Коро-

левська, Ю.Солод, О.Вілкул, О.Должен-

ков та інші, реєстр. № 7046 від 

29.08.2017) 

вересень Кремінь Т.Д. Луцька А.В. 

Красняков Є.В. 

 

59 Проект Закону про організацію медич-

ного обслуговування населення в Україні 

(н.д.О.Богомолець, О.Мусій, Т.Бахтеєва, 

І.Шурма, А.Шипко, С.Мельничук, В.Ду-

біль, В.Карпунцов, О.Біловол, реєстр. № 

7065 від 04.09.2017) 

вересень Констанкевич І.М. Луцька А.В. 
 

 

60 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  



 

40 
 

форми вирішення територіальною грома-

дою питань місцевого значення 

(н.д.М.Курячий, І.Куліченко, реєстр. № 

4240 від 16.03.2016) 

61 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України 

“Про стандартизацію” (КМУ, реєстр. № 

7123 від 19.09.2017) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

62 Проект Закону про внесення змін до Ми-

тного кодексу України щодо сприяння 

міжнародній електронній торгівлі 

(н.д.О.Довгий, реєстр. № 7132 від 

21.09.2017) 

грудень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

63 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів щодо удоскона-

лення порядку здійснення розрахунків в 

іноземній валюті з метою збільшення віт-

чизняного експорту (н.д.О.Ляшко, В.Га-

ласюк, В.Вовк та ін., реєстр. № 7155 від 

03.10.2017) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

64 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

удосконалення надання первинної та про-

філактичної медичної допомоги дітям 

(н.д.Т.Бахтеєва, І.Шурма, О.Кириченко 

та ін., реєстр. № 7197 від 11.10.2017) 

жовтень Співаковський О.В. 

Констанкевич І.М. 

Красняков Є.В.  
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65 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо захисту насе-

лення від інфекційних хвороб (н.д.Т.Бах-

теєва, І.Шурма, О.Кириченко та ін., ре-

єстр. № 7198 від 11.10.2017) 

вересень Констанкевич І.М. Козієвська О.І.  

66 Проект Закону про деякі особливості ви-

конання Загальнодержавної цільової нау-

ково-технічної космічної програми Укра-

їни у 2018 році (н.д.В.Галасюк, О.Ку-

жель, О.Дубінін та ін., реєстр.  № 7205 від 

17.10.2017) 

січень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

67 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо забез-

печення фінансування професійно-техні-

чної освіти з державного бюджету Укра-

їни) (н.д.А.Вітко, реєстр. № 7268 від 

08.11.2017) 

жовтень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

68 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо забез-

печення фінансування навчальних закла-

дів професійної (професійно-технічної) 

освіти з бюджетів різних рівнів) 

(н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Шев-

ченко та ін., реєстр. № 7268-1 від 

27.11.2017) 

жовтень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  
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69 Проект Закону про пенітенціарну сис-

тему (н.д.І.Мосійчук, І.Луценко, А.Ко-

жем’якін, О.Богомолець та ін., реєстр. № 

7337 від 24.11.2017) 

листопад Констанкевич І.М. Луцька А.В. 

Красняков Є.В. 

 

70 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про державні гарантії від-

новлення заощаджень громадян України” 

(щодо запровадження форм компенсації 

громадянам України знецінених заоща-

джень) (н.д.С.Каплін, реєстр. № 7349 від 

30.11.2017) 

грудень Констанкевич І.М. Луцька А.В. 

 

 

71 Проект Постанови про відзначення 100-

річчя з часу заснування Київського місь-

кого пологового будинку № 1 (березень 

2018 року) (н.д.Є.Балицький, І.Шурма, 

О.Ревега, А.Шипко, реєстр. №  7378 від 

07.12.2017) 

вересень Співаковський О.В. Тіран С.В.  

72 Проект Закону про внесення змін до Ци-

вільного кодексу України щодо регулю-

вання правовідносин які виникають у ви-

падку добросовісного набуття майна 

(н.д.Ю.Бублик, реєстр. № 7394 від 

13.12.2017) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

73 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо забезпечення 

у доступі до правничих професій осіб, які 

мають освітньо-науковий, науковий рі-

вень вищої освіти у галузі права 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І.  
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(н.д.А.Геращенко, М.Гаврилюк, Т.Чорно-

вол, реєстр. № 7396 від 13.12.2017) 

74 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

перерахунку пенсій науковим працівни-

кам, журналістам, працівникам органів 

місцевого самоврядування та іншим) 

(н.д.С.Міщенко, реєстр. № 7406 від 

15.12.2017) 

жовтень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

75 Проект Закону про внесення змін до 

статті 5 Закону України “Про судовий 

збір” (щодо суб’єктів, на які покладено 

завдання з вирішення питань охорони 

здоров’я та освіти і науки) (н.д.Я.Моска-

ленко, реєстр. № 7407 від 15.12.2017) 

листопад Співаковський О.В. Козієвська О.І.  

76 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо недопущення 

відключення від теплопостачання 

об’єктів соціальної інфраструктури 

(н.д.С.Шахов, реєстр. № 7408 від 

18.12.2017) 

листопад Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

77 Проект Закону про внесення змін до 

статті 89 Бюджетного кодексу України 

(н.д.М.Княжицький, В.Єленський, ре-

єстр. № 7419 від 19.12.2017) 

грудень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  
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78 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України щодо держав-

ного фінансування вищих навчальних за-

кладів, які здійснюють підготовку фахів-

ців за професією “артист балету” 

(н.д.М.Княжицький, В.Єленський, І.По-

доляк, Я.Лесюк, реєстр. №  7506 від 

18.01.2018) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

79 Проект Закону про внесення змін до 

статті 8 Закону України “Про забезпе-

чення організаційно-правових умов соці-

ального захисту дітей-сиріт та дітей, поз-

бавлених батьківського піклування” 

щодо підвищення розмірів стипендії та 

щорічної допомоги (н.д.Ю.Тимошенко, 

С.Євтушок, В.Івченко, І.Крулько, реєстр. 

№  7508 від 18.01.2018) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

80 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про зайнятість населення” 

щодо застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства в Україні 

(н.д.О.Дроздик, реєстр. № 7529 від 

25.01.2018) 

вересень Співаковський О.В. Козієвська О.І. 

 

 

81 Проект Закону про внесення змін до 

статті 5 Закону України “Про підвищення 

престижності шахтарської праці” щодо 

підвищення розмірів стипендії 

листопад Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  
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(н.д.Ю.Тимошенко, В.Івченко, С.Євту-

шок, реєстр. № 7531 від 30.01.2018) 

82 Проект Закону про внесення змін до до-

датка № 3 до Закону України “Про Дер-

жавний бюджет України на 2018 рік” 

(щодо підвищення державної підтримки 

Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук) 

(н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, 

А.Гальченко, реєстр. № 8040 від 

14.02.2018) 

жовтень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

83 Проект Закону про засади адміністрати-

вно-територіального устрою України 

(КМУ, реєстр. № 8051 від 22.02.2018) 

вересень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

84 Проект Закону про внесення змін до 

статті 11 Закону України “Про державні 

нагороди України” (КМУ, реєстр. № 8053 

від 22.02.2018) 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І. 

Левчук О.М. 

 

 

85 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про Державний бюджет 

України на 2018 рік” щодо фінансового 

забезпечення бюджетної програми підви-

щення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів 

(н.д.І.Констанкевич, О.Дубінін та ін., ре-

єстр. № 8073 від 28.02.2018) 

вересень Констанкевич І.М. Козієвська О.І. 
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86 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про фізичну культуру і 

спорт” (щодо діяльності Спортивної сту-

дентської спілки України та Спортивної 

спілки учнівської молоді України) 

(н.д.І.Крулько, А.Павелко, А.Палатний, 

І.Спориш, О.Горбунов, С.Євтушок, 

Ю.Павленко, О.Петренко, реєстр. № 8181 

від 22.03.2018) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

87 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо приведення їх 

у відповідність із Законом України “Про 

державну допомогу суб’єктам господа-

рювання” (КМУ, реєстр. № 8191 від 

23.03.2018) 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

88 Проект Закону про внесення змін до зако-

нодавчих актів України щодо соціаль-

ного захисту постраждалих учасників Ре-

волюції Гідності та деяких інших осіб 

(н.д.О.Третьяков, М.Бурбак, Г.Загорій, 

М.Гаврилюк, Ю.Шухевич, Є.Рибчинсь-

кий, реєстр. № 8201 від 26.03.2018) 

січень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

89 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України (щодо збереження 

національного культурно-мистецького 

надбання України - збереження, розвитку 

і вдосконалення мережі закладів куль-

тури та освітніх закладів) (н.д.О.Вілкул, 

листопад Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  
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Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальченко, 

реєстр. № 8210 від 30.03.2018) 

90 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо збере-

ження національного культурно-мисте-

цького надбання України - збереження, 

розвитку і вдосконалення мережі закла-

дів культури та освітніх закладів) 

(н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, 

А.Гальченко, реєстр. № 8211 від 

30.03.2018) 

листопад Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

91 Проект Закону про внесення змін до По-

даткового кодексу України (щодо стиму-

лювання навчання та підвищення квалі-

фікаційно-професійного рівня працівни-

ків) (н.д.Є.Мураєв, реєстр. № 8235 від 

05.04.2018) 

січень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

92 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

запобігання жорстокому поводженню з 

дітьми, виникненню безпосередньої за-

грози їх життю або здоров’ю та подо-

лання цих явищ (КМУ, реєстр. № 8325 від 

26.04.2018) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

93 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

протидії жорстокому поводженню з 

дітьми та державної підтримки сімей з 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  
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дітьми, багатодітних, прийомних сімей і 

дитячих будинків сімейного типу 

(н.д.Н.Королевська, Ю.Солод, реєстр. № 

8325-1 від 16.05.2018) 

94 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

застосування терміну “особа з інвалідні-

стю” та похідних від нього (н.д.О.Третья-

ков, М.Бурбак та ін., р. № 8358 від 

16.05.2018) 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І.  

95 Проект Постанови про невідкладні за-

ходи з відновлення належного соціаль-

ного захисту сімей з дітьми, забезпечення 

охорони материнства і дитинства та по-

долання демографічної кризи в Україні 

(н.д.Н.Королевська, А.Палатний, 

Ю.Бойко, М.Бурбак, реєстр. № 8384 від 

18.05.2018) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

96 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

оптимізації системи державного управ-

ління у сфері сільського господарства 

(н.д.А.Кіт, В.Дідич,  П.Юрчишин та ін., 

реєстр. № 4922-д від 10.04.2018) 

вересень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

97 Проект Постанови про заходи із поси-

лення соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (н.д.Н.Королевська, 

вересень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  



 

49 
 

Ю.Бойко, С.Каплін та інші, реєстр. № 

8285 від 18.04.2018) 

98 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України у зв’язку із прийн-

яттям Закону України “Про особливості 

державної політики із забезпечення дер-

жавного суверенітету України на тимча-

сово окупованих територіях у Донецькій 

та Луганській областях” (н.д.О.Третья-

ков, Г.Загорій та інші, реєстр. № 8293 від 

19.04.2018) 

січень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С.  

99  Проект Постанови про увічнення пам’яті 

Першого космонавта України, Героя Ук-

раїни Леоніда Каденюка (н.д.С.Тарута, 

Л.Ємець, А.Палатний та інші, реєстр. № 

8310 від 20.04.2018) 

вересень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

100 Проект Постанови про відзначення 30-ї 

річниці з дня проведення першої антико-

муністичної екологічної демонстрації в 

Україні організованої Українським куль-

турологічним клубом проти прихову-

вання радянською владою наслідків Чор-

нобильської катастрофи (н.д.С.Рудик, 

О.Медуниця, О.Кулініч, О.Сугоняко та 

інші, реєстр. № 8311 від 20.04.2018) 

січень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

101 Проект Постанови про звернення Верхов-

ної Ради України до Кабінету Міністрів 

України щодо створення Міністерства 

листопад Кириленко І.Г. Левчук О.М.  
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промисловості та інновацій України - 

центрального органу виконавчої влади 

для забезпечення формування та реаліза-

ції державної промислової та інновацій-

ної політики (н.д.В.Галасюк, А.Гіршфе-

льд та інші, р. № 8359 від 16.05.2018) 

102 Проект Закону про прилеглу зону Укра-

їни (н.д.І.Фріз, О.Матузко, І.Геращенко, 

М.Іонова, р. № 8361 від 16.05.2018) 

вересень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

103 Проект Постанови про підготовку і від-

значення 110-річчя з дня народження Ва-

силя Барки (у 2018 році) (н.д.А.Парубій, 

К.Іщейкін, А.Павелко та інші, реєстр. № 

8417 від 30.05.2018) 

вересень Співаковський О.В. Козієвська О.І.  

104 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України щодо приве-

дення у відповідність із Законом України 

“Про загальну середню освіту” визначень 

загальноосвітніх навчальних закладів, що 

фінансуються з державного та місцевого 

бюджетів (н.д.П.Дзюблик, І.Рибак, А.Ди-

рів, реєстр. № 8436 від 06.06.2018) 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

105 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України щодо приве-

дення у відповідність із Законом України 

“Про загальну середню освіту” 

визначень загальноосвітніх навчальних 

закладів, що фінансуються з державного 

листопад Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  
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та місцевого бюджетів, та забезпечення 

належного рівня фінансування закладів 

освіти та охорони здоров’я з державного 

бюджету (н.д.Р.Семенуха, Т.Острікова, 

Я.Маркевич та інші, реєстр. № 8436-1 від 

25.06.2018) 

106 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо 

захисту суспільної моралі та традиційних 

сімейних цінностей (н.д.О.Вілкул,  ре-

єстр. № 8442 від 07.06.2018) 

жовтень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

107 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо прий-

няття Закону “Про фахову передвищу 

освіту”) (н.д.О.Марченко, В.Литвин, 

Я.Безбах, Т.Кремінь, І.Бриченко, реєстр.  

№ 8460 від 08.06.2018)  

вересень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

108 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України 

“Про електронні довірчі послуги” (КМУ, 

реєстр.  № 8462 від 08.06.2018) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

109 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України 

“Про електронні довірчі послуги” 

(н.д.Р.Семенуха, реєстр. № 8462-1 від 

26.06.2018) 

листопад Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5470
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5470
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15734
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15734
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15796
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15796
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110 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про забезпечення санітар-

ного та епідемічного благополуччя насе-

лення” (н.д.О.Богомолець, О.Мусій, 

А.Шипко,  О.Біловол, І.Констанкевич, ре-

єстр.  № 8464 від 08.06.2018) 

жовтень Співаковський О.В. Козієвська О.І.  

111 Проект Закону про ринки капіталу та ре-

гульовані ринки (н.д.Р.Демчак, М.Довбе-

нко, П.Різаненко, М.Поляков, Д.Святаш, 

І.Мірошніченко, реєстр. № 7055 від 

20.06.2018) 

грудень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

112 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законів України щодо державної 

підтримки обдарованої молоді (н.д.І.Ко-

твіцький, М.Величкович, Т.Кремінь, ре-

єстр. № 8511 від 21.06.2018) 

листопад Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

113 Проект Закону про внесення змін до Бю-

джетного кодексу України (щодо надання 

державної підтримки особам з особли-

вими освітніми потребами) (н.д.О.Поро-

шенко, О.Медуниця, Б.Дубневич, 

К.Іщейкін, І.Спориш, реєстр. № 8514 від 

21.06.2018) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

114 Проект Закону про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України (щодо 

гармонізації законодавства у сфері порів-

няльної реклами із правом Європейсь-

кого Союзу) (н.д.О.Кондратюк, В.Сюмар, 

жовтень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17972
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/16517
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/16517
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/5785
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/3471
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/3471
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О.Опанасенко, В.Севрюков, С.Висоць-

кий, Ф.Бендюженко, О.Абдуллін, О.Чер-

вакова, реєстр. № 8515 від 21.06.2018) 

115 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про засудження комуніс-

тичного та націонал-соціалістичного (на-

цистського) тоталітарних режимів в Ук-

раїні та заборону пропаганди їхньої сим-

воліки” (щодо перейменування місцевих 

об’єктів топоніміки за рішенням органів 

місцевого самоврядування та надання 

права місцевим громадам визначатися ві-

дносно перейменування населених пунк-

тів шляхом місцевого референдуму) 

(н.д.Є.Балицький, С.Ларін, реєстр. № 

8516 від 21.06.2018) 

грудень Скрипник О.О. Семенюк С.В.  

116 Проект Постанови про заходи із забезпе-

чення захисту сімейних цінностей та ін-

ституту сім’ї в Україні (н.д.П.Унгурян, 

О.Білозір, О.Дехтярчук, В.Яніцький та 

інші, реєстр. № 8521 від 22.06.2018) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

117 Проект Закону про внесення змін до За-

кону України “Про рекламу” 

(щодо мови реклами) (н.д.В.Севрюков, 

О.Бригинець, Г.Шверк, В.Денисенко, ре-

єстр. № 8522 від 22.06.2018) 

грудень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

118 Проект Закону про внесення змін до 

статті 13 Бюджетного кодексу України 

вересень  Констанкевич І.М. Нестеренко Л.С.  
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щодо коштів закладів вищої освіти  

(н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Дубі-

нін, В.Шевченко та інші, реєстр. № 8530 

від 26.06.2018) 

119 Проект Постанови про звернення Верхо-

вної Ради України до Кабінету Міністрів 

України з вимогою внесення змін до По-

ложення про порядок призначення жит-

лових субсидій щодо неврахування при 

призначенні субсидії заборгованості зі 

сплати єдиного внеску на загальноо-

бов’язкове державне соціальне страху-

вання (н.д.С.Каплін, реєстр. № 8536 від 

27.06.2018) 

вересень Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

 

Розділ III. Питання, які передбачається розглянути на виїзних, спільних засіданнях Комітету 

(із зазначенням дати і місця проведення засідань) 

 

1 Виїзне засідання Комітету на тему: “Про 

роботу органів державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування Жи-

томирської області щодо дотримання за-

конодавства України  про освіту для за-

безпечення функціонування та якості до-

шкільної, загальної середньої, позашкіль-

ної, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти” 

(м.Житомир) 

жовтень Співаковський О.В. Луцька А.В.  
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2 Спільне засідання Комітету з питань на-

уки і освіти та Президії Національної ака-

демії наук України на тему: “Національна 

академія наук України: основні засади 

розвитку та державної підтримки” 

жовтень Кириленко І.Г. Левчук О.М.  

 

Розділ IV. Питання, які розглядаються комітетом у порядку контролю за виконанням законів, 

постанов Верховної Ради України, власних рішень 

 

1 Про стан і проблеми підготовки навчаль-

них закладів України до 2018/ 2019 навча-

льного року 

вересень Співаковський О.В. 

Кремінь Т.Д. 

Красняков Є.В. 

 

 

2 Про стан імплементації Закону України 

“Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII 

вересень Співаковський О.В. Козієвська О.І.  

3 Про підсумки вступної кампанії 2018 

року 

жовтень Співаковський О.В. Нестеренко Л.С. 

 

 

4 Про реалізацію Фінансової угоди (Проект 

“Вища освіта України”) між Україною та 

Європейським інвестиційним банком 

грудень Співаковський О.В. 

 

Нестеренко Л.С. 
 

 

5 Про проблеми ліцензування у сфері ви-

щої, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), позашкільної 

освіти та шляхи їх вирішення 

грудень Співаковський О.В. 

 

Козієвська О.І. 

Луцька А.В. 

Красняков Є.В. 
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Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома комітету), які пропонується розглянути 

на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у комітеті (окремо) 

 

1 Парламентські слухання на тему: “Освіта і 

наука для забезпечення збалансованого ро-

звитку людського капіталу в Україні” (5 

грудня 2018 року) (н.д.О.Співаковський, 

І.Кириленко, Т.Кремінь, І.Констанкевич, 

В.Литвин, реєстр. № 8598 від 13.07.2018) 

5 грудня Співаковський О.В. Чижевський Б.Г. 

Козієвська О.І. 

Семенюк С.В. 

 

 

Розділ  VI. Конференції, семінари, “круглі столи”, інші заходи, які будуть проводитись комітетом або за його участю 

 

1 Участь народних депутатів України, членів 

Комітету та працівників секретаріату в ро-

боті серпневих конференцій педагогічних 

працівників України 

серпень Співаковський О.В. 

члени Комітету 

Красняков Є.В. 

працівники  

секретаріату 

 

2 Участь у звітній конференції Всеукраїнсь-

кої асоціації працівників професійно-техні-

чної освіти 

вересень Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

3 Офіційний візит розширеної української де-

легації до Німеччини для вивчення органі-

зації науки у цій країні 

жовтень Співаковський О.В. Левчук О.М.  

4 Участь у VII Міжнародній конференції “Єв-

ропейська інтеграція вищої освіти України: 

навчання, викладання і дослідження задля 

підвищення якості вищої освіти” (Київсь-

кий національний університет імені Тараса 

Шевченка) 

7 листопада Співаковський О.В. Козієвська О.І.  
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5 Участь у ювілейній сесії Загальних зборів 

Національної академії наук України  

7 грудня Співаковський О.В. Левчук О.М.  

6 Комплекс заходів щодо опрацювання за-

конопроекту про фахову передвищу 

освіту (круглі столи, засідання робочої 

групи, розширене засідання Комітету з 

питань науки і освіти) 

за окремим 

графіком 

Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

7 Комплекс заходів щодо опрацювання за-

конопроекту про професійну освіту (кру-

глі столи, засідання робочої групи, розши-

рене засідання Комітету з питань науки і 

освіти) 

за окремим 

графіком 

Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

8 Участь у конференціях, семінарах Євро-

пейського фонду освіти, присвячених пи-

танням професійної освіти і навчання  

за окремим 

графіком 

Констанкевич І.М. Луцька А.В.  

9 Участь у заходах, які проводяться громад-

ськими організаціями, профспілковими 

організаціями з питань законодавчої стра-

тегії розвитку дошкільної, загальної сере-

дньої, позашкільної освіти 

за окремим 

графіком  

протягом сесії 

Кремінь Т.Д. Красняков Є.В.  

 


