
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань науки і освіти 

05 грудня 2018 року 

Веде засідання Перший заступник Голови Комітету 

СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропоную, розпочинаємо? Я, до речі, Іван Григорович, 

я якраз розпочну якраз з того, про що йшла мова. О, дуже добре, Павло 

Кузьмович прийшов. 

Шановні колеги, давайте розпочнемо засідання Комітету з питань науки і 

освіти. 

Зараз це зробимо. Я просто під стенограму хочу сказати. Зараз проходе 

засідання, яке, ну, історичний день, як то кажуть, в історії української освіти, 

сьогодні обираються члени Національного агентства з якості вищої освіти. 

Два тижні тому ми попросили, тоді був Юрій Михайлович Рашкевич, 

заступник міністра, попросили все-таки провести відбір таким чином, щоб в 

суспільстві всім було зрозуміло, кого ми обираємо. Зазвичай, якщо ми 

подивилися, як обиралися всі – і НАЗК, і там ДБР, і так далі, і так далі – ми 

бачили, що зазвичай є два тури. Це перший тур, коли працюють з документами, 

і це зрозуміло, технічна, як то кажуть, да, експертиза, а після цього обов'язково 

є співбесіда або презентація, такий perfomance review, коли кожен може 

побачити, що це за людина балотується. Як вона, наприклад, розмовляє 

українською мовою 3 хвилини, а 2 хвилин англійською мовою, бо в 

кваліфікаційних вимогах це є. Це було б зрозуміло би. Яку б програму ця 

людина… Я вам чесно скажу, ми приймали цей закон для чого? Бо Національне 

агентство з якості вищої освіти, якщо довіри не буде, це буде такий же орган, як 

і всі інші, як департаменти, які і сьогодні, до речі, Іван Григорович звернувся з 

проханням відповідним, відпрацьовувати ліцензування, акредитацію і такі інші 

речі.  

Тому, на мій погляд, дуже важливо, Іван Григорович, я думаю, Тарас 

Дмитрович, мене підтримають, ми на  наступний пленарний тиждень на комітет 

поставимо питання. Секретаріату даю завдання. Питання щодо результатів 
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проведення виборів в національне агентство. Ми почуємо. І у мене там є 

декілька питань. Народні депутати і комітет абсолютно ніяк не впливав на те, 

що відбувалося. Це було віддано повністю на відкуп Кабінету Міністрів 

України і профільному міністерству. Навіть заступник міністра увійшов в 

члени ідентифікаційного комітету, що само по собі, на мій погляд, вже, вже 

принижувала рівень довіри, бо, ну, не може Кабмін і його представники 

впливати на ті рішення, які там відбуваються. Ми максимально повинні були 

забезпечити високий рівень, високий рівень роботи ідентифікаційного комітету, 

але… Ладно. Але не почути, не почути, не побачити виступи людей, які 

претендують на високе звання членів Національного агентства з якості вищої 

освіти, це погано.  

Тому я от зараз під стенограму звертаюсь і прошу сьогодні оформити моє 

звернення до Прем'єр-міністра, що при затвердженні… Ні, я не призиваю… Я 

не так, як три року тому відбулось, я не призиваю ні в якому разі відміняти 

результати конкурсу, бо агентство повинно працювати. Але я звертаюсь до 

Прем'єр-міністра України з тим, що при розгляді цього питання на Кабінеті 

Міністрів було піднято питання щодо організації та прозорості, чесності 

виборів членів Національного агентства з якості вищої освіти. Може там все 

буде нормально, може. Але як, яким чином це було зроблено? Ще раз хочу 

сказати, це не є нормально. Сьогодні влада така, завтра вона поміняється, і 

дуже буде просто наступній владі, наприклад, все це відмінити. Бо якщо нема 

високого рівня довіри до того, як це відбулось, дуже легко відмінити. Я навіть 

знаю, по яких пунктах це можна відмінити. І всі підтримають, не буде ніякого 

спротиву. Ми ж просили два тижні тому зробіть, будь ласка, дайте можливість 

всій Україні почути кожного, щоб не говорили про те, що та людина Іванова, та 

людина Петрова, та людина Табачника і так далі. Непотрібно використовувати 

цих термінів. Дайте можливість почути кожного, а після цього обирайте, 

голосуйте і кажіть: Іванов, Петров, Сидоров стали членами Нацагенства. Все! 

Але це рішення було б зрозумілим. Ну, на жаль, це не відбулось. На жаль, це не 

відбулось. Ну, тоді ми поставимо це питання.  

Іван Григорович, у вас, до речі, буде можливість поставити відкрите 

питання щодо того, а як взагалі може бути, наприклад, що подали, да, на 
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ліцензію і два місяця не приймається рішення, ні позитивне, ні негативне 

рішення.  

Доброго дня, Олексій Олексійович. Жаль, що вас… Це ми якраз говоримо 

про алгоритми обрання членів Нацагентства, про те, що, на жаль, не було 

можливості в онлайн-режимі… (Шум у залі) люди… люди… Я не знаю! (Шум у 

залі) Олексій Олексійович, на жаль! На жаль! Ми просили міністерство зробити 

так, щоб кожний претендент мав можливість виступити, наприклад, 3 хвилини 

державною мовою і дві  англійською мовою, це було в кваліфікаційних 

вимогах, ну, щоб люди мали… (Шум у залі) What? (Шум у залі) Ну, маємо те, 

що маємо! ………….  

Тому… На жаль, це не відбулося. Тому я пропоную на наступний 

пленарний  тиждень ми на комітет поставимо питання, хай нам розповідають, 

як це відбувалося.  

 

СКРИПНИК О.О. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не проблема здачі екзамену. Людина повинна… Це 

член Національного агентства, це людина, яка представляє своє бачення, як 

вона буде працювати, що вона буде робити, і показати також відповідь. Добре. 

 

СКРИПНИК О.О. Це як в Мінобороні розказували, як буде проходити в 

них… ну, корупційні діячі розказували, як буде проходити в них здача екзамену 

на цей… на поліграфі. Каже, в тебе завтра поліграф, тому з тебе п'ятірочка. 

Може, в нас так само англійську здавали? Я не знаю, я просто… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це тільки по документах. Оте, що заповнили… 

Олексій Олексійович, ми ж розуміємо, от що в документах написали: "знаю 

англійську мову". Оце й прийнято, що він знає англійську мову. А ніхто не чув, 

наприклад, мови цієї людини. 

Добре. Шановні колеги…  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Серйозно?  

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, от про те і йде мова. 

Тому я просто вважаю, що потрібно було зробити це. Робимо історичний 

момент. Ну, зробіть, як повинно це бути! Почули би всі, да,  проголосували. 

Після цього рішення було б абсолютно зрозумілим, навіть не було б ніяких 

сумнівів. Розпочинати роботу з недовіри, ну, це ненормально. Але ладно. 

Маємо те, що маємо.  

І тоді буде, Іван Григорович, відповідне і питання. Чому, наприклад, два-

три місяці тримається, не кажуть ні да, ні ні. Ну, ми ж розуміємо, що коли не 

відповідають чи да, чи ні, то це ж підвищують, це створюють відповідні 

корупційні ризики.  

Шановні колеги, я пропоную зробити так, щоб за годину провести наше 

засідання. Тут питання підготовлені і помічниками народних депутатів, і 

народними депутатами, і секретаріатом так, що ми маємо можливість все 

зробити швидко і ефективно. 

Перше питання. Це проект Постанови про підготовку та відзначення в 

2019 році 25-річчя від дня заснування Національного університету "Острозька 

академія" як наступника, підкреслюю, це дуже важливо, як наступника першого 

вищого навчального закладу України та Східної Європи – Острозької слов'яно-

греко-латинської академії (реєстраційний 9043 від 05.09.2018). 

Шановні колеги, дуже коротко. Там матеріали підготовлені. Ну, ми всі 

знаємо, що це за заклад. І це повністю вкладається у відповідний Указ 

Президента про відзначення 25, 50, 75, 100 юридичних осіб. Тобто з технічної і 

з ідеологічної точки зору  це абсолютно нормально.  

Будь ласка, Павло Кузьмович Хобзей, Заступник міністра освіти і науки 

України.  

Будь ласка.  

 

ХОБЗЕЙ П.К. Шановний голово, шановні народні депутати, ми в цілому 

підтримуємо, звичайно, цей документ. Єдине, ми маємо зауваження до пункту 

3, в якому говориться, а саме щодо додавання окремим пунктом норму про 

мінімальний обсяг держзамовлення для Національного університету "Острозька 

академія", який Мінекономрозвитку повинен щорічно враховувати при 
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формуванні загального обсягу держзамовлення, оскільки вважаємо, що ця 

норма буде дискримінаційна по відношенню до інших. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Зараз ми проголосуємо.  

Шановні колеги, давайте так. Є постанова. Абсолютно слушне 

зауваження, абсолютно слушне зауваження профільного міністерства. Ну, тут 

немає ніяких питань. Це абсолютно дискримінаційна, дійсно, норма. Якщо ми 

кожному університету будемо записувати мінімальний обсяг, ну це буде 

абсолютно ненормально. Голосуємо з поправкою, яку вніс… 

Да, будь ласка. Будь ласка, Тарас Дмитрович.  

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Я просто хочу уточнити. Питання іде і стосовно 

фінансово-економічного обґрунтування в розмірі 30 мільйонів гривень. Я так 

розумію, це вже в бюджеті чи це планується тільки вносити зміни?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зараз можу пояснити. Тарас Дмитрович, дивіться, там 

це може або не може. Дивіться, є право у національних університетів 

встановлювати при, при наявності бюджетних можливостей встановлювати два 

посадових оклада до рівня звичайних державних університетів. От про що іде 

мова. І тому більш за все 33 мільйони це пов'язано з заробітною платою.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А! Ні, це зрозуміло, це додаткові кошти… Да, 

абсолютно. Це додаткові кошти, які повинні виділятись на те, щоб розширити 

технологічну базу цього університету. Дивіться, якщо там народні депутати 

вважають, що це також дискримінаційно, але сьогодні існує практика, 

наприклад, ми проголосували з вами, ну, скажімо, норму, яку також можна 

віднести, Павло Кузьмович, до дискримінаційної, виділили і проголосувала 

Верховна Рада 170 мільйонів євро взяти кредит для семи українських вишів на 

термосанацію, ну, наприклад, ми це проголосували. Тобто прецеденти 

прийняття рішень щодо фінансового забезпечення є таке.  

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, передбачено.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що вони враховані.  

Але це нормально, під юбілей, ювілей, дати додаткові кошти. У нас є 

прецеденти. Давіться, ми не створюємо, а от державне замовлення це дійсно 

буде дискримінаційна норма.  

Шановні колеги, підтримаємо, з зауваженням Павла Кузьмовича по… 

Хто – за? Проти? Дивіться, 5:0, рішення прийнято. 

Друге питання. Проект Постанови про заходи із забезпечення захисту 

сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні (реєстраційний 8521, народні 

депутати Унгурян, Білозір, Дехтярчук, Яніцький та інші). Ну, дивіться, автора 

проекту нема.  

Ну, будь ласка, Ну, ми взагалі… Як будемо слухати? Тоді і всі інші 

законопроекти, авторів яких нема.  

 

______________. Маленька ремарка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.  

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Шановний Олександре Володимировичу! Суть у чому. 

Розмова іде про проект Постанови Верховної Ради України про наміри 

народних депутатів звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно 

розробки програми забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї 

в Україні. Документ як такий не пропонується, а пропонується колективно 

звернутися до Кабміну, щоб ця з'явилася програма.  

Розуміючи те, що наш комітет не є основним в розгляді цього документа, 

а скоріше за все Комітету молодіжної політики, я пропоную на розсуд дорогих 

колег такий проект. Ми його можемо підтримати, передати на розгляд до 

основного комітету, а вже потім так би мовити під час його обговорення в 

сесійній залі приймати відповідне рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, не проти... 

 

КРЕМІНЬ Т.Д. Воно для нас не є принциповим. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це постанова. Тим більше, що це постанова, це не 

закон.  

Але, Тарас Дмитрович, я просто знаю, там можуть виникнути деякі 

дискусії, ви розумієте, про що йде мова. Про моменти, які пов'язані з 

толерантністю до відповідних орієнтацій. Ні, я не кажу нетрадиційних, просто 

до відповідних орієнтацій. І тому давайте ми зробимо так. Звернення ми 

можемо зробити, ми можемо підтримати філософію обговорення, да, цього, бо 

ми маємо відповідні традиції і так далі. Я також абсолютно сам особисто 

підтримую якраз сімейні цінності, які прийшли до нас від батьків, дідів і так 

далі, але не давати хід, також не є, ну, природно. 

Будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

СКРИПНИК О.О. Ви знаєте, що я сторонник ліберальних цінностей, 

тобто я дуже переживаю, коли ми щось пробуємо забороняти, але я сторонник 

того, щоби ми розвивали. Тому, мені здається, що правильніше було би не 

стільки говорити про захист, скільки взагалі про розвиток сім'ї як такої в 

Україні. Тобто, з моєї точки зору, ми далі маємо думати про те, що колись 

думав президент Ющенко про розвиток сім'ї, дітей, кількості дітей в сім'ях, 

тому що як нація ми самі себе знищуємо, ми навіть не відтворюємо, і той 

коефіціент відтворення, який зараз є в Україні, і він дуже низький. Тому все-

таки я хотів би, щоб ми спробували вернутись до більш широкого питання, 

того, а яким чином ми допомагаємо розвивати сім'ю. Це, мені здається, 

набагато більш правильне рішення, тому що коли ми пробуємо щось 

забороняти або пробуємо завуальовано забороняти, захищаючи, мені здається, 

що правильно не стільки захищати, скільки розвивати.  

Тому я би просто…, якщо ми говоримо, тим більше, що це має 

розроблятися  про захист, то, з моєї точки зору набагато правильніше не захист 

сім'ї, а розвиток сім'ї як такої в Україні. Мені здається, що це було би більш 

правильним підходом для подібного.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олексійович...  
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СКРИПНИК О.О. Але я не настоюю, просто мені здається, що це є більш 

важливо, ніж просто пробувати захищати. Мені здається, що треба розвивати 

сім'ю, тоді питання захисту, воно просто стояти не буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

Шановні колеги, ну, тут є автор, да? От… Тарас Дмитрович, от… Так от я 

тому й кажу, що вести дискусії без автора, це от ми маємо якраз… 

СКРИПНИК О.О. Автор є, от Тарас є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні! Його немає. Він просто спів… Да. 

Тому я й кажу, чому потрібно знімати питання, якщо немає авторів. Да! 

Ми можемо про це говорити, ми можемо підтримувати, а ні… Але якщо автор 

цього не підтримує, це не має сенсу.  

Але давайте… Є пропозиція проголосувати, відправимо, хай…  

Що?  

 

_______________.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, да! Але є автор, є інший комітет. Ми тільки 

одне: да, ми за те, щоби захищати нашу сім'ю, розвивати наші цінності сімейні і 

так далі.  

Хто – за, прошу проголосувати.  

Будь ласка.  

 

ЛИТВИН В.М. Я особливо "за". Я б навіть наголосив на тому, що 

пропагувати… і розвивати, точніше, не пропагувати, традиційні сімейні 

цінності. Але тут є пункт 3: забезпечити у своїй нормотворчій роботі, а також в 

діяльності центральних органів виконавчої влади неухильне дотримання 

положення частини першої статті 51 Конституції України щодо того, що шлюб 

ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Абсолютно підтримуючи, але я 

думаю, що от в сесійній залі це не пройде, оскільки скажуть, що це суперечить 

нашому курсу, який затверджений у …….. Конституції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  
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Я пропоную призупинити цю дискусію, це зрозуміло. Шановні колеги, 

нема автора. Ми взагалі, я проти розглядати ці питання зараз, ну, навіщо.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Давайте ми проголосували, підтримаємо, хай воно 

іде, а там подивимося. Добре? Але і зупиняти це, раз Тарас Дмитрович 

наполягав… Добре.  

Проголосували, так, ми? Все. Йдемо далі. Борис Григорович, ну, немає 

сенсу просто.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Борис Григорович, я хочу підкреслити, ми повинні все 

робити так, щоб наша країна об'єднувалась, а не роз'єднувалась. Тому дуже 

толерантно, дуже повільно, враховуючи наші цінності, нашу толерантність, 

розуміння багатьох питань і так далі, ми будемо іти до відповідних рішень. Ми 

розуміємо тренди, які відбуваються, світ глобалізується, система цінностей 

змінюється. Навіть католицька церква там розпочинає визнавати те, що навіть і 

не обговорювалось ніколи і так далі. Тобто ми повинні виходити з того, що 

никогда не говори никогда, ніколи не говори ніколи, бо, ну, життя воно є таким, 

як воно є. Але спокійно, тихесенько і так далі.  

 

ЛИТВИН В.М. …сказати, що природа своє візьме. Да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може надприродне.  

Володимир Михайлович, до речі, я повністю підтримую ваш виступ, який 

ви в кінці зробили, це абсолютно правильно, бо використовувати об'єднання 

для того, щоб зменшити субвенцію, це ненормально взагалі.  

Добре. Третє питання… 

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Добре. Третє питання. Да, тим більше, що 

Павло Кузьмич тут є з нами.  
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Третє. Проект Закону про внесення змін до статті 397 Митного кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо здешевлення одягу. Це 

пов'язано з інтелектуальною власністю. Але пана Мушака нема. І, ну, от знову-

таки…  Будемо? Ні. Все, знімаємо питання.  

Йдемо далі. Хоча там філософія закладена дуже цікава.  

Далі. Четверта. Це обмеження… 

 

СКРИПНИК О.О. Якщо ви дозволите. У нас… Ще раз повторю те, що я 

вже говорив. У нас філософія закладена тільки там тому, що це є та сфера, де 

нема домінування великих виробників. Якби там замість щодо здешевлення 

одягу було написано щодо здешевлення електроніки, я вас запевняю, був би 

повний зал, і крику стільки б стояло. Тому це питання… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або фармація була.  

 

СКРИПНИК О.О.  Да, да.  

 

_______________. (Не чути)  

  

СКРИПНИК О.О.  Ну, бачите, як вирішили.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Шановні колеги, ідемо далі. Я, Іване 

Григоровичу, обіцяв за годину. Я ж не можу порушувати обіцянки. А я ж не 

знаю. Працювати. Йдемо.  

Четверте питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які стали 

інвалідами внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів. Ну, у нас також пані 

Королевська, Бойко, Вілкул, Бандурова немає. Тому знімаємо це питання.  

Йдемо далі. П'яте питання. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо соціального захисту мирних (цивільних) громадян, які 

стали… Ну, це альтернативний. Знімаємо. Немає пані Веселової. 

Наступне. Шосте. Проект Постанови Верховної Ради України "Про 

призначення в 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих вчених".  
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Шановні колеги, я два тільки слова скажу. Вчора було засідання робочої 

комісії. Відпрацювали. Експертна комісія повністю відпрацювала. Дані у вас є. 

Вони, до речі, є дуже цікавими. Я там запропонував, щоб ми на комітеті 

дописали окрім персоніфікації, ну, тобто рішення, хто і так далі, ми б записали  

наступні речі. От  почуйте.  

Ну, по-перше, 20 премій, як ми побачили, це мало. Все-таки конкурс дуже 

великий. Ми, до речі, і це наша заслуга також, ви пам'ятаєте, що взагалі не було 

конкурсу, зробити не 20, а 30 не стипендій, а премій. 30, як 30 стипендій і буде 

30 премій.  

Далі. Наступне. Ми запропонували внести таку позицію. Щоб ми кожен 

раз ото не збирали депутатів. Пам'ятаєте, що ми не можемо проголосувати. 

Президент підняв, Кабмін підняв, а ми не можемо підняти, тому що немає. 

Прив'язати стипендії і премії до рівня, наприклад, там два прожиткових 

мінімуми, або дві мінімальні зарплати. І далі воно буде абсолютно природно. 

Піднімається автоматично. Якщо ви не проти, ми це доопрацюємо. Борис 

Григорович, секретаріат. Ну, Олег Михайлович це готував. Ми опрацюємо. Вам 

дамо просто конкретний, і тоді проголосуємо з урахуванням цього. Бо… Ну, я 

вам чесно скажу, це – проблема: кожний раз піднімати зал для того, щоб знайти 

рішення.  

Наступне, дуже важливе. Ми побачили, що є дисбаланси. Це не проблема 

експертів. Експерти чесно відпрацювали, отримали ті результати. Але ми 

бачимо дуже великі, особливо по стипендіях, а стипендія – це стипендія, ми 

побачили, що, наприклад, 10 стипендій віддаємо Київ, Київська область, а по 

інших областях – одна. У Львові там дві, у Харкові там три – да? Там 

Дніпропетровськ там дві. Тобто ми самі як би формуємо оцей дисбаланс між 

регіонами. На мій погляд, все-таки воно повинно бути більш збалансовано.  

Тобто рішення ми підтримуємо робочої групи, але все-таки давайте 

подумаємо і закладемо норми, які все-таки регулювали би цей баланс. Ми 

повинні мотивувати не тільки дітей талановитих, які приїхали в Київ, а все-таки 

і дітей, щоб вони залишалися також і на територіях. Тобто це використовувати 

як інструмент з мотивування розвитку, збалансованого розвитку територій.  
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Домовились? От якщо ви не проти, Олексій Олексійович. Я знаю, ви 

взагалі іноді там проти отаких речей, але, ну, десять – Київ і по одному – інші 

області… Ну, це забагато – один до десяти.  

Я хотів би почути…  

 

СКРИПНИК О.О. Я тільки не розумію фрази, цієї маніпуляції 

узагальненням, що я завжди проти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні-ні-ні! Я маю на увазі, що ви проти давати 

преференції необґрунтовані, от про що йде мова.  

 

СКРИПНИК О.О. Ні! Я… Якщо говорити про розвиток регіонів, про це, 

на жаль, тут не треба… можна проїхатися Києвом і проїхатися якимось з 

містечок в Україні, щоб побачити, що ми йдемо, на жаль, до такої самої 

катастрофи, яка є в  багатьох невеличких європейських країнах, які стають 

"країнами одного міста". І тому нам треба дуже думати, яким чином розвивати 

регіони, як зробити так, щоб розвився не тільки Київ, а розвивалася і країна в 

цілому. Тому що  інакше ми загубимо Україну.  

І тому такі речі, вони мають бути. Ми мусимо акуратно думати, тому 

що… інакше ми перетворимося, грубо кажучи, в існування там декількох 

міст…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3-4 міста буде – і все!  

 

СКРИПНИК О.О. Да. І це для країни буде катастрофа. Тому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, шановні колеги, є така пропозиція: проголосувати 

за той проект рішення робочої групи. А далі доручити Олегу Миколайовичу 

доопрацювати, ви знаєте, ті пропозиції про які я зараз оголосив, да, прилюдно 

на всю Україну, опрацювати і внести тоді на наступне засідання комітету, щоб 

ми проголосували проект постанови. 

 

_______________. Це нова постанова? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да. Це буде, але ми побачили, що, ну, от є, є факти, 

ми повинні це вирівнювати. От ви просто подивіться таблички, ви все побачите. 
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Навіть якщо ми по преміям вирівняли рівень гендерного балансу, що жінок – 53 

відсотки і 47 відсотків чоловіків, це нормально. То, наприклад, по стипендіях 

інша ситуація: 33 відсотки – жінки і 66 відсотків – чоловіки. Тобто це також... 

Добре. А по галузях вже фізико-математичні, інженерні науки і так далі там 

вже, чесно кажучи, вже от отримали результати дуже гарні, тобто ці речі 

підтримуються на рівні 50 відсотків. 

Добре. Тоді голосуємо за те, що… Хто – за? Проти? Рішення прийнято. 

Олег Миколайович, будь ласка, доопрацюйте, ми чекаємо на наступному 

тоді тижні пропозиції відповідні. І ми внесемо від народних депутатів України, 

членів комітету відповідно проект постанови.  

Так. Да, да те ж саме стосується сьоме. Ну, я сказав, тоді голосуємо також 

за моїми зауваженнями.  

Хто – за? Рішення прийнято. Так. Рішення прийнято. 

Далі. Восьме питання. Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих 

положень Закону України "Про внесення змін…" (реєстраційний 5040) Деркач, 

Дубіль – авторів нема. Тоді, да, знімаємо питання. 

Дев'яте. Проект закону... 

 

СКРИНИК О.О. Послухайте, як звучить все-таки... Чи це тільки я 

зауважив, да? Зміна Закону про внесення змін положень закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України. А по суті нічого. Це тільки мені 

видається дивним?   Чи це я просто ще не звик? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, дивіться, в принципі, в принципі питання 

підіймається дуже важливе. Воно стосується субвенції, воно стосується якраз 

кількості дітей, наповненості і так далі. Я взагалі вважаю, що це дуже 

неправильна дискримінаційна норма, коли, якщо менше дітей там ніж 21, 

субвенція не виплачується і так далі. На мій погляд… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, давайте так. Ми не обговорюємо… Нема авторів – 

не обговорюємо. Але, Павло Кузьмович, ми працюємо на місцях, і дуже велика 

кількість зауважень. І ми знаємо, що по деяких регіонах навіть є проблеми з 
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виплатою. Ми знаємо, що деякі місцевості маніпулюють цим, мають, 

наприклад, на своїх рахунках депозитні кошти, але не виплачують, наприклад, 

заробітну плату і доплати вчителям. О'кей. Це потрібно тоді підготувати, ми 

можемо окремо тоді, якщо є потреба, розглянути це питання в розрізі регіонів і 

так далі.  

Да, будь ласка.  

 

ЛИТВИН В.М.  З цього приводу. Це міфи. І знаєте, ці міфи виголошують 

найвищі державні посадові особи, що кошти тримають на депозитах. Скажіть, 

будь ласка, якщо район, ОТГ, розрахували, які їм треба понести витрати до 

кінця року, то він кошти поклав на депозит і бере звідтіля ті кошти і виплачує. 

Ви подивіться, скільки на них навішали зобов'язань. Я не можу зрозуміти оцих, 

знаєте, навіювань, що коштів у них стало багато. Скажіть за рахунок чого? Що 

там підприємства нові? Нові робочі місця створились? Абсолютно немає.  

Я скажу навіть більше. Отакий простий приклад: на території ОТГ чотири 

заправки. Відрахування 14 майже відсотків від акцизу приходило їм. Зараз 

приходить тільки по двох заправках. Кажуть, дві кудись ділося, заправки є, їх 

уже начебто вилучили з паперів, їх немає.  

Другий момент. А чому ж не виплачують по цих двох? А відповідь, 

знаєте, яка? Вони подали нам звітність. Звітність не подали – ми вам нічого не 

нарахували. В мене виникає питання: а для чого держава. Для чого тоді 

держава? І, якщо ми один раз, хоча  я не розумію Кабінет Міністрів, по якійсь 

ОТГ подивився, скільки у них коштів на депозитах, які у них будуть видатки до 

кінця року, і він побачив би, яка сума коштів, і що у них залишається, що вони 

ховають собі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, Павло Кузьмович, це абсолютно правильно.  

 

ЛИТВИН В.М. Ну це ж логіка очевидна. Я думаю, що ми окремо 

обговоримо питання завтра в 4 страйкуємо. За два місяці немає заробітної 

плати. Баранівська міська рада. Взяли порахували їм нормативи. Приєднали пів 

району до міста, 22 учні в класі повинно бути. Так сказали б, що буде 

перехідний період для цих сільських шкіл.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це правда.  

 

ЛИТВИН В.М. І щоб писав би, куди не писав би, відповіді приходять 

формальні одні і ті ж самі. То бодай раз треба послати людину, хай вона на 

місці розбереться.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Кузьмович, давайте відреагуйте бо… 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Коротко. З головою Баранівки щойно говорив, бо іде 

форум по децентралізації тут поруч. Але проблема ставиться правильно. 

Дивіться, найбільша сума грошей в бюджеті зі всіх секторів іде на освіту, 247 

мільярдів, якщо мені пам'ять не зраджує. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це загальна? 

 

ХОБЗЕЙ П.К. З них. З них. Послухайте. 102 чи 103 з місцевих бюджетів. 

Якщо той місцевий бюджет, те ОТГ не має доходів, бо немає робочих місць, і 

це по ДФО нічого не дає, то це є дуже велика проблема. Дійсно, це є дуже 

велика проблема, на яку по великому рахунку ми як міністерство впливів не 

маємо. Тому що скинули зараз місцевим органам дошкілля, позашкілля, 

утримання шкіл. Тобто і зарплата непедагогічному персоналу. Це  утримання: 

комуналка, довезення, харчування, все. Розумієте. І якщо ти попадаєш в ту 

самоврядну одиницю, де немає доходів, то треба цю дотацію якось дійсно 

вирівнювати. Але її не вистачає, або не так її ділять. Тут є проблема, я 

погоджуюся з вами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там ще інша проблема. Я от на попередньому тижні ми 

зустрічалися якраз, ну знають наші регіональні асоціації, і там же ще інша 

проблема. Наприклад, Чаплинка. Головне там підприємство, яке було, ну 

фактично формувало бюджет, переєструвалося з Чаплинки, переєструвалося в 

якусь там ОТГ далеку, навіть не ОТГ, а там залишилося невеличка там контора, 

і вони перереєструвались туди. В результаті школа і медичний заклад взагалі 

залишились без фінансування. Тому що при децентралізації ми повинні 

враховувати от моменти, які пов'язані з можливості переходити в реєстрацію до 

різних територій, і це є, дійсно, великий виклик. Наприклад, у нас в Херсоні ми 
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маємо таку ситуацію, наприклад, ми – найбільший платник податків, ми 

платимо 40 мільйонів, там 35-40 мільйонів в місцевий бюджет. Ми кажемо 

місцевому бюджету, давайте зробимо вам оце, оце, оце, хоча б там 30 відсотків 

через там ваше фінансування зробимо, бо це ж розвиток інфраструктури 

відповідний. Ні. Нам пропонують, я не буду спеціально називати, яке ОТГ, 

пропонують: давайте зареєструйте університет у нас, ми вам обіцяємо 50 

відсотків повертати… Ні. От абсолютно. Але, виникає ситуація.  

Я не знаю, я зараз не знаю, наскільки це добре чи погано. Але те, що 

місцева влада повинна думати, як заробляти, як ………. інвесторів, бо тепер 

потрібно розглядати підприємства, бізнес розглядати як партнерів, а не як 

таких, що дайте, а ми вам нічого не повинні, ми вам не повинні розвивати 

інфраструктуру. Тобто ми повинні розуміти… Володимир Михайлович, при 

всій, ну, як то кажуть підтримці того, що ви сказали. Але як заставити місцеву 

владу думати як заробляти, як домовлятись, як змотивувати бізнес, щоб він 

йшов на цю територію, це також є дуже важливим.  

Да, будь ласка.  

 

ЛИТВИН В.М. З цього приводу. Ну, перше, Павло Кузьмович, я прошу, 

щоб відреагували, будь ласка…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Відреагують, да.  

 

ХОБЗЕЙ П.К. (Не чути) 

 

ЛИТВИН В.М. Два місця не йде заробітна плата. Як їм платить 

комунальні послуги і таке інше?  

 

ХОБЗЕЙ П.К. (Не чути) 

 

ЛИТВИН В.М. Вимагають, прийшло від міністерства і від ОДА 

пропозиція скоротити 34 класи. А відповідно скоротити 100 ставок вчителів. 

Але я з цього приводу, що ви порушили, дуже важливе питання, особливо в тій 

площині, що я читаю: Київ тепер буде брати плату за перебування в дитячих 

садочках і в школах людей з навколишніх міст. У Львівській чи Івано-

Франківській області мер міста також сказав, що ми не будемо навчати за 
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плату. Але лежить проект закону, внесений покірним вашим слугою, про те, що 

ПДФО повинні сплачувати за місцем реєстрації особи. Ніна Южаніна мені 

говорить, я підтримаю цю ідею, але ми не можемо, бо категорично проти 

Кличко. Бо вони розуміють, якщо будуть платити, то місту трошки прийдеться 

звідти по принципу "мы не сеем, не пашем".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно.  

 

ЛИТВИН В.М. І не хочуть з цього приводу приймати закон. Але виникає 

проблема: коли батько працює в районному центрі, платить там ПДФО, а тепер 

дитина повинна ще платити, точніше батьки повинні платити за дитину. То 

нехай тоді ПДФО, ми рахували по населеним пунктам, це для сіл великі гроші.  

І друге питання, яке би поставив, відносно бізнесу. Що бізнес має 

реєструватись там, де він здійснює відповідну господарську діяльність. От і все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно, абсолютно. Інакше страждають міста. Оце, 

до речі, звернення до Асоціації міст. 

 

ЛИТВИН В.М. Проект закон лежить. Не хочуть розглядати його.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ще раз. Ну, давайте ми тоді комітетом будемо 

звертатися до голови. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно. Володимир Михайлович, я це підтримаю. 

Тому що ми також маємо ситуацію.  

Херсон – велике місто, яке збирає, ну, фабрика, збирає великі кошти. Але 

фактично він платить всі податки в Києві. То є питання. Місто працює, всі 

кошти фактично витрачає на фабриці, бо це фактично єдиний торгово-

розважальний комплекс. І що відбувається? Вимивають монетарну базу з міста. 

Ну, це ненормально. Ви тут працюєте, ви здійснюєте діяльність. Я погоджуюсь. 

Я думаю, що тут всі підтримають цю філософію. Давайте зробимо звернення до 

Голови Верховної Ради терміново розглянути… 
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Володимир Михайлович, давайте. Володимир Михайлович, ну давайте 

комітетом це зробимо. Давайте атакувати. Ну, слухайте. Ну, а що поробиш? Від 

нас залежить.  

 

ЛИТВИН В.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви маєте на увазі високі? 

 

СКРИПНИК О.О. Ви знаєте, Володимир Михайлович… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ці посади.  

 

ЛИТВИН В.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, зрозуміло. 

 

СКРИПНИК О.О. Власне, один сказав, мені дуже сподобалось на 

засіданні в Швейцарії, в Давосі, сказав: "Я не Вікіпедія" І тому не треба 

очікувати від людей великого рівня, вони чесно признаються.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ладно. Ні, ну, ця дискусія…  

Ні, я, єдине, Іван Григорович, Володимир Михайлович, давайте 

подумаємо. Я не проти навіть поставити тоді оце питання  взагалі субвенцій, 

проблеми питання децентралізації, як вона... 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Домовились. Так, йдемо далі. Значить, дев'яте 

питання: проект Закону про внесення зміни до статті 63 Закону України “Про 

освіту” щодо оренди земель навчальних закладів (реєстраційний 2968 від 

28.05.2015). Народний депутат України Фурсін. Є Іван Геннадійович? Немає. Є 

пропозиція тоді  зняти. Зняти. 

Десяте питання. Десяте питання щодо інформації про участь України у 

міжнародній некомерційній асоціації WorldSkills International та про підсумки 

проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Доповідач – 

представник Міністерства освіти і співдоповідач – Констанкевич Ірина 

Мирославівна.  
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Ви готові, Павло Кузьмович? Будь ласка. 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Насправді, ми не є навіть асоціаційним членом наразі, бо 

ми поки що, бо ми не сплачуємо внески. Але ми таку готовність і бажання 

виразили президенту WorldSkills  Бартлі, який у нас був 2 роки тому, коли ми 

вперше, в 16-му, році проводили цей найбільший конкурс професійної 

майстерності, який є у світі, який для іміджу професійної і слави просто 

золотих рук, ну, і голови теж, бо без голови нічого не зробиш. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ви підтримуєте?  

 

ХОБЗЕЙ П.К. Ви підтримайте, щоб ми увійшли, ми в бюджеті навіть 

заклали. Бо зараз те, що зробили фантастично, це, звичайно, заслуга 

роботодавців, ну, і генерального спонсора "Метінвест", прямо скажемо, які 

вперше зібрали всіх на одному майданчику. Бо раніше ми робили на базі 

професійних училищ своїми, так би мовити, своїми силами. Зараз ми змінили 

цю філософію. В проекті бюджету ми певні кошти заклали, яких очевидно буде 

недостатньо, все рівно треба буде спонсорів. І ми хочемо ввійти у цю 

асоціацію. Там треба сплачувати внески асоційовано. Ми зараз не спішимо, бо 

наступні змагання в Казані. Ми їх пропускаємо в силу війни, яка іде між 

Україною і Росією. Але вже в Шанхай хотілось би поїхати і перемогти. Ми "за", 

і дякуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Шановні колеги, будемо підтримувати цю позицію?  

Хто – за, прошу проголосувати. За? Проти?  

Будь ласка.  

 

_______________. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що немає Ірини 

Мирославівни, я тоді візьму на себе відповідальність сказати про цей конкурс і 

чому, власне, виникла ідея поговорити про нього на засіданні нашого комітету. 

Скажу чесно, була моя ініціатива. Тому що я вважаю, треба переходити від 

риторики до конкретної практики.  
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Те, що в Україні відбулося, я маю на увазі всеукраїнський етап 

всесвітнього конкурсу, якраз говорить про прикладний характер і тих людей, і 

тих організаторів, і безпосередньо міністерств, які долучилися до організації, до 

проведення. І в такий спосіб ми змогли за рахунок проведення конкурсу за 

вісьмома компетенціями, але все-таки вивести на поверхню величезну кількість  

талановитих, обдарованих дітей з  наших районів.  

Звісно, що південь України, на превеликий жаль, був слабо 

представлений за окремими тільки компетенціями. Я щиро переживав за те, що 

миколаївці так само, як і херсонці, і одесити зможуть показати свої таланти, 

власне, в тих напрямках роботи, які є профільними. Скажімо так, за тими 

спеціальностями, на яке є державне фінансування, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів, відповідно до створених за останні роки центри, науково-

методичні центри  закладів профтехоствіти і так далі. Але, на превеликий жаль, 

цього не відбулося. Але тим не менш у нас є свої переможці з компетенції 

"кулінарне мистецтво", "перукарське мистецтво", "технології моди", 

"зварювальні роботи", "електромонтажні роботи", "слюсарні роботи", "підйом" 

і "транспортування вантажів". 

Хочу подякувати організаторам, які повністю взяли на себе через 

відсутність фінансування в державному бюджеті організацію проведення цього 

конкурсу. З того, що я знаю, наші діти були протягом кількох днів за рахунок 

організаторів харчування, проживання, ………, за рахунок і на базі яких вони 

продали відповідні роботи. Я бачив тільки фотозвіт, на сам конкурс не зміг 

потрапити. Але все необхідне обладнання, яке тільки діти могли собі уявити 

десь в малюнках, вони його побачили. і, я розумію, що неприватний сектор взяв 

у тому активну участь. Тобто це відомі фахівці там у галузі перукарського 

мистецтва, кулінарного мистецтва і так далі.  

І я думаю, що ті кошти, які закладені у Державному бюджеті на 

наступний рік на підтримку проведення всеукраїнського конкурсу, якраз 

допоможуть нам зробити його максимально масштабним, дозволить нам 

вплинути на місцеву владу, щоб вони закладали  кошти в місцевих бюджетах, 

щоб були проведені якісні обласні етапи. І в такий спосіб, я думаю, ми якраз і 

підтримаємо розвиток профтехосвіти, що надзвичайно важливо, відповідно, до 
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наших стратегічних пріоритетів. І це абсолютно вкладається у концепцію 

розвитку людського капіталу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Людського капіталу.  

 

_______________. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Який ми ніяк не можемо прийняти…  

 

_______________. Тому хочу подякувати від себе особисто, те, що 

прийшли на засідання комітету, і те, що зробили таку велику справу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз надамо слово…  

 

_______________. Ну, я думаю, треба надати.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олено. Да, будь ласка. Обов'язково, об'явили…  

 

_______________. Дякую дуже.  

Ну, по-перше, я дякую, що це питання взагалі винесли на комітет, бо це, 

дійсно, перший раз в Україні так відбулося.  

І по-друге, саме головне. Ви сказали, що замало дітей з ваших регіонів. Я 

скажу, чому. Тому що компетенція. Коли відбиралися, відбиралися знизу.  

Ми запропонували всім спонсорам, які хотіли прийняли участь у цьому, 

ми запропонували і сказали, скажіть, які дефіцитні професії для вас, для вашого 

регіону і для ваших підприємств? І обрали саме такі професії.  

Тому наступного року в нас заплановано вже провести зовсім по-іншому 

регіональні відбори, і дійсно, тут ваша допомога як народних депутатів, які 

представляють в більшості випадків саме регіони і саме дійсно, як то кажуть, 

працюють на землі, як ви кажете, я буду вас цитувати, від землі.  

Тому дуже важлива ваша допомога в наступному році, тому що якщо ми 

будемо дійсно проводити регіональні справді відбори, які повинні бути на 

такому ж самому рівні, то без вас ми просто не впораємося.  

Тому я хочу подякувати, ви… Не буду зупинятися, тільки два слова 

скажу: 190 учасників цього року. Це, по-перше. 190! Всі регіони приймали 
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участь. Хоча б у якійсь компетенції, але були зі всіх регіонів України. Це 

вперше в Україні так відбулося.  

Більше тисячі чоловік прийшло за оці 2-3 дні, які проводили змагання, 

просто подивитися, що це таке, що таке WorldSkills, що це взагалі таке 

"зварювальні роботи" або "електромонтажні", або хто такі наші молоді перукарі 

і молоді талановиті. Мехатроніка, да. Мехатроніка була у нас як показова, вона 

поза конкурсом, тому що професійно-технічна освіта сьогодні не навчає на 

мехатроніку, але ми знаємо, що мехатроніка складається з двох рівнів – якраз 

професійно-технічної освіти і вищої освіти. Це в перше. І в нас є така нова 

професія вже навіть – мехатроніка – в класифікатору. Тобто ми йшли з самого 

початку, ми обрали дефіцитні професії і показали, як вони повинні виглядати, і 

чому саме діти.  

Діти отримали гарні призи. А в нас була така домовленість із спонсорами, 

майже зі всіма, що ми подаруємо їм гроші. Чому гроші? Бо що таке робітнича 

професія? Це швидко зароблені гроші. За три дні всі, хто переміг, або ті, хто не 

перемогли, але брали участь отримали якісь коштовні подарунки або гроші як 

заробітну платню.  І для дітей це дуже важливо, вони поїхали до себе в регіони, 

вже в кармані маючи, дійсно, справжні кошти.  

Тому це дуже, ну, для нас прагматична справа. Це не тому, що нам треба 

дякувати,  ні, це не для цього робиться. Це прагматична справа, тому що, ви 

кажете про людський капітал, ми так само як бізнес, роботодавці кажемо про 

людський капітал, який нам потрібен в будь-якій галузі – або то ІТ-галузь, або 

то зварювальні роботи, або перукарські. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На  Алексей Алексеевича показали. 

 

СКРИПНИК О.О. Даремно на мене показувати, мені зараз більше всього 

потрібні гарні зварювальники, щоб ви знали.  

 

_______________. Знаємо. Тоді запрошуємо до WorldSkills  International і 

WоrldSkills Ukraine  працювати. Зварювальні... 

 

_______________. Я між іншим не жартую, от ви дарма думаєте, що так 

все в нас в IT все… 
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_______________. Ні, навпаки, я кажу, що ми запрошуємо всіх. І тому в 

наступному році, я думаю, що буде дуже добре, якщо в організаційний комітет 

до нас увійдуть представники народних депутатів в тому числі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошуйте, будь ласка. 

 

_______________. Да. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто хочу, ви знаєте, сказати от просто, як то 

кажуть, реакція, рефлексія на те, що ви сказали, от після поїздки в Флориду. Я 

оце таки шукав, що відрізняє от американців, ці коледжі, ком'юніті-коледжі 

інші, від того, що відбувається у нас. Це все здатність людей дуже швидко 

змінюватись. От, розумієте, у нас людина, да, яка викладає, вона як звикла у 80-

ті роки, і після цього готова працювати до пенсії. Там кожні 18 місяців, це 

обов'язок, змінюються навчальні плани в коледжі. Для… сертифікатні по 

робочим професіям, по програмах ……….. – це "молодший спеціаліст", кожні 

18 місяців вносяться зміни. Іноді навіть повністю змінюється, іноді 

закриваються і з'являються нові.  

От якщо б ми все-таки, да, і це дуже важливо зрозуміти, все-таки 

bowsway, зверху ми повинні це дозволити і законодавчо підтримати, а з іншого 

боку, якщо місцеві ПТУ, коледжі, університети не зможуть зрозуміти, що  якщо 

ви не змінюєтесь хоча б раз на три роки, вас чекає стагнація, це є дуже 

важливим.  

Але… (Шум у залі)  
 

_______________. Я просто не можу втриматися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.  

 

_______________. Ви, дійсно, правильно кажете, і навіть перший крок 

вже зроблено у цьому напрямку: коли ми опрацьовували методологію 

професійних стандартів, ми зазначили, що не пізніше ніж через три роки 

оновлювати їх. І тому перший вже зроблений крок назустріч тому, що ви 

кажете.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачите, я навіть не бачив, що ви написали, ну…  
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_______________. Да. Але це вже… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, голосуємо. Голосуємо. Ні, ну, вже 

Ірина Мирославівна прийшла ж. "За". Рішення прийнято.  

Тепер дивіться, шановні колеги: питання 10.2, 10.3, 10.4 стосуються звіту 

про роботу комітету. Ну, шановні колеги, оскільки всі, ну, крім Михайла 

Михайловича, практично завжди були на комітеті, ну, я не буду витрачати час, 

якщо ви не проти. Все в матеріалах є, ви всі приймали участь. Якщо ви маєте 

якісь зауваження – будь ласка, ми готові розглянути, внесемо і так далі. Але все 

відбувалося на ваших очах. Абсолютна відкритість у роботі.  

Більше того, ми перейшли до системи роботи підкомітетів, щоб питання 

все-таки головні розглядалися спочатку на підкомітеті і після цього 

виносилися. І я тут хочу ще раз нагадати, що ми  доручили зараз Ірині 

Мирославівні дуже важливу ділянку роботи, яка пов'язана з підготовкою 

Закону про спільну працю з Міністерством освіти України щодо Закону про 

профтехосвіту і про фахову передвищу освіту.  

Це є дуже важливим, оскільки, на жаль, ну, на мій погляд, робоча група 

відпрацювала між міністерством і комітетом, але, на жаль, ми не знайшли 

спільної мови з директоратами цих ланок, і в результаті ми маємо ситуацію, що 

вони все-таки за два закони, а не за один загальний закон.  

На жаль, я вам чесно скажу, тому що розбиваючи це на два закони, їх 

легше буде… їх легше, Іван Григорович, буде бити і легше буде вирішувати 

питання знищення подальшого, бо нема розуміння, що робити з цією 

профтехосвітою, що робити з фаховою передвищою.  

Але таке рішення прийнято. Тому, Ірина Мирославівна, просто офіційно 

хочу сказати в присутності членів комітету, у вас всі є повноваження для того, 

щоб підготувати і виносити на комітет відповідний проект  рішення і дальше 

ми по профтехосвіті. Бо потрібно приймати закони, інакше взагалі не 

врегульована ця частина. І місцева влада, і наш Кабмін і далі продовжують крок 

за кроком, не розуміючи, що потрібно робити, вони  просто економлять кошти. 

Тому давайте ми все-таки спробуємо під час цієї каденції до літа прийняти  і 

Закон про профтехосвіту, і Закон про фахову передвищу освіту.  
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Шановні колеги, підтримуєте це? Володимир Михайлович, підтримуєте?  

 

ЛИТВИН В.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді обирати спонсора… (Шум у залі) Ясно.  

Шановні колеги, я хочу проголосувати. Давайте проголосуємо за проект 

рішення по 10.2, 10.3, 10.4. 

Хто – за? Проти? Рішення… З доповненням Володимира Михайловича. 

Добре.  

Я хочу всім подякувати за нашу спільну… (Шум у залі) А! Павло 

Кузьмович, запрошую до себе в кабінет. Іван Григорович, і вас також.  

Все. Дякуємо всім. Як обіцяв. 


