СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань науки і освіти
09 квітня 2019 року
Веде засідання Перший заступник Голови Комітету
СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, ну, по-перше, дозвольте подякувати
своїм колегам – народним депутатам: Іван Григорович, вам; Олексій Олексійович,
Ірина Мирославівна, ну і собі, – за те, що ми зібрались тут і є у нас кворум. І
комітет – звертаюсь до Кабінету Міністрів України, – не пише нічого поганого
про комітети, що це якісь випадки, а виконує свої обов'язки. Я все-таки звертаюсь
до колег з Кабміну не робити так. Це не робить нам честі. Чому? Ми працюємо
заради України. Бачите, що відбувається? Тому ми повинні бути разом, і шукати
спільну мову, і знаходити рішення, а не розповідати про те, що комітет
некомпетентний і що взагалі ці питання потрібно перенести в іншу площину.
Я вам чесно про це скажу, що, на жаль, так у нас історично склалось, що до
інтелектуальної власності було таке відношення, і тому сьогодні, наприклад, в тих
же університетах, де формується людський капітал, на балансі тільки матеріальні
цінності, практично взагалі немає інтелектуальної власності. І я вважаю, що якраз
наш комітет і повинен цим займатись. А експертиза, робочі групи і так далі – будь
ласка. Більш того, наш комітет завжди відкритий. І я вважаю, що ми ніколи не
підемо на той шлях, який нам тоді було запропоновано у відповідній статті, що це
погано. Ні, це гарно, коли експерти зібрались, обговорюють, да, 7-8 місяців, ну, це
нормально абсолютно. Я думаю, спільне рішення завжди ми можемо знайти.
Більш того, ну, не можна приймати рішення, які після цього не будуть
виконуватися.
Але сьогодні у нас два питання, це в перерві між пленарними засіданнями. І
це перший, дуже важливий, закон, законопроект точніше, проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих
положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності
(реєстраційний – 9385 від 10.12.2018, від Кабінету Міністрів України).

І, як ми обіцяли на попередньому засіданні, сьогодні ми проводимо комітет,
тому що завтра у нас дуже важливі пленарні… дуже важливі парламентські
слухання. Я, до речі, запрошую і представників і Адміністрації Президента, і
Кабінету

Міністрів.

Я

вчора

розмовляв

із

Володимиром

Борисовичем

Гройсманом, вони обіцяли свій виступ і так далі.
Я якраз вважаю, що, ще раз, от вибори відображають, що у нас є якраз дуже
великі проблеми відношення до людей, до людського капіталу, до розуміння тих
процесів, які відбуваються. Якщо ми це зрозуміємо, я думаю, ми знайдемо завжди
спільну мову з народом України, заради якого ми працюємо.
Шановні колеги, цей законопроект фактично є в деякому сенсі гібридним,
але він вирішує, на наш погляд, одне дуже важливе питання – це боротьба з
патентним тролінгом, з так званими вічнозеленими претензіями, які збільшують
вартість медичних засобів. І, як каже пан Каплін, прості українці вже не можуть
платити такі великі кошти за те, що відбувається в цьому сенсі.
Але від комітету у нас цей матеріал готував мій колега – народний депутат
України Скрипник Олексій Олексійович, заступник голови Комітету з питань
науки і освіти. Олексій Олексійович, будь ласка.
СКРИПНИК О.О. Доброго дня, шановні колеги.
Законопроект 9385 включає в себе більшість положень з урядових
законопроектів 5699 і 7538, які Верховна Рада не прийняла у вересні 2018 року.
Також цей проект багато в чому дублює проект 9088, який стосується тієї ж самої
сфери: охорони прав промислової власності.
В результаті в Кабінеті Міністрів вийшов комплексний законопроект, який
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імплементацію директив ЄС. Зокрема, автори пропонують посилити охорону прав
на промислові зразки через можливість по….. скасування свідоцтва в Апеляційній
палаті протидії патентному тролінгу; встановлення охорони для незареєстрованих
промислових зразків; зміну строку чинності прав; прав на знаки для товарів та
послуг через уточнення підстав для відмови в реєстрації; посилення санкцій за
порушення прав на торгівельні марки, прав на винаходи та корисні моделі через
надання права будь-якій особі подати заперечення проти заявки протягом 6

місяців з моменту публікації про неї відомостей; надання можливостей визнання
прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку.
Також законопроект надає можливість подати заявку на реєстрацію
згаданих прав промислової власності в електронній формі, що вже давно пора
зробити.
Разом з тим, Головне науково-експертне управління має практично ті ж самі
зауваження до проекту 9385, що вони висловлюють до не прийнятих проектів
5699 і 7538. ГНЕУ відзначає неповне врахування відповідних директив та
регламентів ЄС, імплементація яких є головною метою законопроекту, а також
неузгодженість з Цивільним кодексом. На жаль, уряд так і не врахував ці
зауваження при підготовці нового проекту. У зв'язку з цим ГНЕУ рекомендує
відправити проект на доопрацювання. При цьому щодо необхідності прийняття
законопроекту за основу повідомили МОЗ, ДФС, НДІ інтелектуальної власності,
Національна академія правових наук, а також зацікавлені громадські організації
та представники бізнесу.
Враховуючи таку позицію, а також членів комітету, ми неодноразово
погоджувалися з необхідністю змінювати правове регулювання охорони прав
промислової власності та підтримували прийняття законопроектів 5699 і 7538,
пропоную прийняти проект Закону 9385 за основу в першому читанні і в межах
комітету доопрацювати його до другого читання.
Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Олексій Олексійович.
Хочу сказати, що, ви знаєте, там подобається чи ні, але філософія роботи
комітету наступна: народні депутати – члени комітету вислуховують точки зору,
після цього ми приймаємо рішення, виносимо під купол; якщо в першому читанні
підтримають, ми обіцяємо, що ми далі створюємо нормальну робочу групу,
експертну групу з залученням абсолютно всіх стейкхолдерів, яким подобається чи
не подобається, які погоджуються з цим або ні; далі відпрацьовуються відповідні
поправки, які вносяться суб'єктами законодавчої ініціативи; і після цього ми вже
виносимо на друге читання. Ми обіцяємо, що робота буде абсолютно прозора, і я
тут Олексія Олексійовича підтримую, що потрібно приймати за основу і далі
двигати цей процес.

Шановні колеги, я хочу надати слово представнику уряду, який якраз
фактично є ініціатором цих змін, Бровченку Юрію Петровичу, заступнику
міністра економічного розвитку і торгівлі України. Будь ласка, Юрій Петрович.
БРОВЧЕНКО Ю.П. Шановний головуючий, шановні народні депутати! В
принципі, висловлено доповідачем повністю всі положення, які… в принципі, я не
буду повторюватися. Ми абсолютно повністю підтримуємо це, і, дійсно, ми
приводимо наше законодавство до законодавства Європейського Союзу у сфері
інтелектуальної власності. І я думаю, що… і прошу, уряд просить підтримати і
винести на розгляд в першому читанні.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Із таким алгоритмом ви згодні?
БРОВЧЕНКО Ю.П. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Не будете критикувати, що ми будемо створювати
прозорі, відкриті…
БРОВЧЕНКО Ю.П. Не будемо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Не будемо. Дякую.
Давайте… Слухайте, ми справу робимо, у нас тут нема лобістів. Ви повинні,
навпаки, радуватись тому, що нема лобістів, які хочуть там протащити якісь
рішення, які там не потрібні людям. Тому давайте…
А зараз я хотів би надати слово Рашкевичу Юрію Михайловичу, заступнику
міністра освіти і науки України, який представляє те міністерство, яке є
попередником МЕРТа щодо якраз роботи з інтелектуальною власністю.
РАШКЕВИЧ Ю.М. Наш буде, скажем, наш коментар ще коротший. МОН не
має зауважень, застережень, повністю підтримує законопроект.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Михайлович.
Я хочу запросити до слова Іваненко Інну, виконавчого директора
Благодійного фонду "Пацієнти України". Будь ласка.

ІВАНЕНКО І. Доброго дня! Дякую за запрошення.
Я представляю тут дійсно Благодійний фонд "Пацієнти України", і ми
об'єднуємо пацієнтів із тяжкими захворюваннями. І вже вдруге наша організація
тут, у цьому комітеті, тому що законопроект, який розглядається, може
кардинально покращити доступ пацієнтів до лікування в Україні.
Як ви знаєте, на медицину всього виділяється 3 відсотки ВВП, і держава
забезпечує менше половини людей із тяжкими захворюваннями лікуванням. І в
цих умовах держава повинна, необхідно зробити все можливе для того, щоб ціни
на ліки були знижені, для того щоб і державний бюджет використовувався
раціонально, і ті пацієнти, які купують ліки зі своїх кишень, також могли це
робити без величезних втрат.
Тобто Україні і нашим громадянам просто не по кишені таке патентне
законодавство, яке є на даний момент, оскільки зараз дозволено патент видавати
на однин і той же препарат нескінченну кількість разів, не змінюючи лікувального
ефекту препарату. Можу навести два дуже коротких, але показових приклади.
От, наприклад, препарат "Трастузумаб", який використовується для
лікування раку молочної залози, курс цього лікування коштує майже мільйон
гривень. За таку ціну, ясно, держава не може забезпечувати всіх, вона забезпечує
мізерну кількість: лише 16 відсотків від потреби. Яка жінка в нашій країні може
купити цей препарат за таку ціну? В той же час…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Інно, зрозуміло. Тобто ви повністю підтримуєте таку
філософію прийняття рішення?
ІВАНЕНКО І. Так, абсолютно підтримую, тому що ціни на ліки захмарні.
Ми проаналізували лише 8 препаратів…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, пані Інно, все. Ми просто повинні встигнути
прийняти відповідні рішення. Добре. Дякуємо вам.
І у зв'язку з цим хочу надати слово Роману Ілику, заступнику Міністра
охорони здоров'я України. Будь ласка.
ІЛИК Р.Р. Шановний Олександр Володимирович, шановні народні
депутати, шановні гості, запрошені! Міністерство охорони здоров'я переконливо

просить прийняти законопроект 9385 для того, щоб врегулювати норми
інтелектуальності власності, оскільки це забезпечить лікування більше пацієнтів
за рахунок тих самих коштів, за рахунок тих самих надходжень, які реально є.
Ключовою нормою законопроекту, і тою, яка принесе найбільшу користь
пацієнтам, ми вважаємо відміну патентування нових форм раніше відомих
лікарських засобів. Тема вічнозелених патентів – вона є не нова, вона є поширена
в багатьох країнах, в тому числі і в країнах Європи, але особливої, якоїсь такої
загрозливої тенденції вона набрала в Україні. Тому ми вважаємо, що цьому треба
класти край, і ми вважаємо, що от, власне, прийняття цього законопроекту дасть
усі можливості реально дуже швидко вирішити цю проблему.
Тому просимо переконливо народних депутатів підтримати цю законодавчу
ініціативу. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую вам.
Зараз дуже обережно потрібно використовувати термін "боротьба з
вічнозеленими патентами", тому хочу на це звернути увагу…
_______________. Що ви маєте на увазі?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я нічого, я просто… боротьба з вічнозеленими патентами,
тут нічого такого нема.
Дозвольте надати слово Шимківу Дмитру, голові правління керуючої
компанії "Фармацевтичної фірми "Дарниця". Будь ласка, пане Дмитре. Я просто
на вас дивлюсь завжди як на працівника Адміністрації Президента…
ШИМКІВ Д.А. Шановні народні депутати! Да, вибачте, вже давно не
Адміністрація Президента.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нічого страшного!
ШИМКІВ Д.А. Дякую. Дякую, шановні народні депутати, шановні
представники уряду. Дуже дякую за запрошення.
Я буду говорити від імені української "фарми", тому що "Пацієнти України"
вже досить наочно продемонстрували різницю цін, різницю цін для пацієнтів. Але
ми повинні розуміти, що сьогодні українська "фарма", і я можу говорити від

практично всіх виробників українських, а ми говоримо, що більше 110 заводів
фармвиробництва знаходяться в Україні, вони можуть виробляти ці ліки для
українських пацієнтів, і значно дешевше, знаходячись в конкурентному
середовищі.
Я би хотів, що, незважаючи на те, що ми говоримо про доступність ліків, ми
ще говоримо про ціну, а також економічну складову, яка важлива для країни. А це
працевлаштування, це надходження до державного бюджету і це низькі ціни для
пацієнтів України.
ГОЛОВУЮЧИЙ. І розвиток внутрішнього ринку.
ШИМКІВ Д.А. Абсолютно, це є головні чинників.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію, і це інвестиції фактично в науководослідну роботу, яка буде забезпечувати створення…
ШИМКІВ Д.А. І хотів би також, можливо, застерегти, коли виникають
дискусії або заяви окремих міжнародних інституцій, які об'єднані міжнародною
"фармою", яка дуже часто має в багатьох країнах законодавчі можливості
лобіювання, тиснути на Україну. І тут я хотів би підтримати ініціативи, які зараз
знаходяться в цьому законопроекті, тому що вони в першу чергу піклуються про
пацієнтів України.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам.
Я запрошую до слова Орлюк Олену Павлівну, директора Інституту
інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Будь
ласка, Олена Павлівна.
ОРЛЮК О.П. Шановний Олександре Володимировичу, шановні народні
депутати, я також хочу сказати, що позиція інституту одностайна в підтримці
цього законопроекту. Ми дуже багато над ним працювали, безпосередньо його
розробляли, ці норми, якраз з ідеєю того, аби убезпечити, з одного боку, інтереси
національного товаровиробника, захистити його від того, що в нас відбувається на
ринку; і, по-друге, вирішити, тобто знайти баланс з інтересами пацієнтів України.

І ми хочемо сказати, що ми надали деякі свої уточнення, які базуються на
позиціях ПРООН і ВООЗ, але в цілому одностайні в підтримці.
Хочемо також, я би зауважила щодо висновку науково-експертного
управління щодо неврахування європейських актів. Мова йшла про ті директиви,
які вже не були предметом Угоди про асоціацію, вони приймалися пізніше,
стосовно торгівельних марок. Але внесення їх уточнення під час роботи між
першим і другим читанням не виявляє ніяких складнощів. Те ж саме стосується
внесення змін до Цивільного кодексу України. Норми тут дані, можна з деякими з
них попрацювати, але в цілому там немає ніяких проблем щодо формулювань, які
викладені в цьому законопроекті. Ми підтримуємо одностайно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Олена Павлівна.
І я хочу надати слово ще Козирєву Олександру, співголові Комітету з
питань інтелектуальної власності Американської торгівельної палати в Україні.
Будь ласка.
КОЗИРЄВ О. Дуже дякую.
Шановні народні депутати, шановний Олександр Володимирович, я відразу
хотів би зазначити, що, оскільки я тут представляю і інноваційну "фарму" і бізнесспільноту, ми хотіли б підкреслити, що, в принципі, інноваційна "фарма" ніколи
не була проти цього законопроекту. Проте за допомогою асоціацій, таких як
AmCham та EBA, APRaD, ми намагаємося донести до законодавця, до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі деякі позиції, які потребували б
уточнення та компромісного рішення. І я дуже пам'ятаю вашу обіцянку минулого
року влітку, коли ми розглядали законопроект 7538, для того щоб створити
робочу групу між першим та другим читанням та знайти певні компромісні
рішення. Я дуже сподіваюся, що ця обіцянка, вона в силі буде і…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз її зафіксував, ще раз.
КОЗИРЄВ О. Да, да, да. Тому, ще раз підкреслюю, ми не проти, ми за
компромісне рішення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви бачите можливість між першим і другим
читанням знайти компроміс, так?
КОЗИРЄВ О. Да.
Я ще хотів би підкреслити, що ми чомусь тут сконцентрувалися лише на
питаннях "фарми", проте законопроект – він значно ширший, і він зачіпає питання
не лише лікарських засобів, а й засобів захисту рослин, сільського господарства.
Тому потрібно залучати не лише представників "фарми", але й інших асоціацій,
для того щоб знайти компромісне рішення.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ще раз, під стенограму, обіцяю, що ми проводимо
перше читання, створюємо робочу групу, абсолютно відкриту. Навіть якщо там
будуть маргінальні погляди, нічого тут страшного нема. Але потрібно
проговорити, пар потрібно випускати не на майданах, а пар потрібно випускати на
експертних групах. Це філософія розвитку. Добре, домовились.
КОЗИРЄВ О. Дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, під стенограму, я пообіцяв.
Шановні колеги, запрошую народних депутатів України до дискусії.
Іван Григорович Кириленко, народний депутат України, будь ласка.
КИРИЛЕНКО І.Г. Я, в принципі, підтримую законопроект, він надзвичайно
важливий і необхідний. До другого читання я буду вносити правки, бо я навіть не
зрозумів, як могло випасти, і звернули на це увагу громадянські діячі,
недоцільність включення до переліку об'єктів, на які не поширюються права,
охорона сортів рослин і порід тварин. Або я щось не розумію, або…
ГУСЄВА Н. Якщо можна, да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.
ГУСЄВА Н. Наталія Гусєва, компанія Bayer. Справа в тому, що це питання
регулюється абсолютно окремим законопроектом, який так і називається: "Про
охорону прав на сорти рослин". І саме тому, щоб не було подвійного

регулювання, було прийнято спільне експертне рішення експертною групою
міністерства.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, почули вас.
Да, будь ласка.
КИРИЛЕНКО І.Г. Я це знаю, що є спеціальний закон, я знаю. Але в нас
наступний, послідуючий закон якщо втручається в регулювання попереднього, у
нас є практика, що тоді на попередній закон не звертається увага, і тоді
шукаються елементи лобізму. Тому є засилля в Україну сортів, засилля, засилля
порід. В умовах клімату, який міняється катастрофічно, для всього світу це
величезна наукова робота, величезна експериментальна робота. Україна, повірте,
має такі традиції, що, якщо ми продублюємо цю норму і в цьому законі, шкоди не
буде. Свого часу миронівськими пшеницями засівалася найбільша територія у
світі.

Миронівський

інститут

поруч,

Ремесла.

Найбільші

площі

–

миронівська……. (Не чути) миронівська 888. Жодний сорт у світі не виводився
без миронівських сортів. Знаєте, похоронити швидко можна, потім відродити буде
дуже-дуже важко.
Ще раз попереджаю всіх: друзі, в умовах клімату, який міняється,
районування настільки складна зараз стає проблема! Районування, нам цю роботу
треба продовжувати і захищати те, що роблять наші вчені. Я буду просити
дублювати в цьому законі і посилювати саме там, де ми будемо на вістрі науковотехнічного прогресу з точки зору сортів і порід. Нічого, кашу маслом не…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Маслом не испортишь.
КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, експертну групу, робочу групу, яка буде
працювати, я прошу, ви можете заранее вносити, бо інакше закон не пройде.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Іван Григорович, почули.
Юрій Петрович, зразу відреагуйте.
БРОВЧЕНКО Ю.П. Ну, це було за пропозицією Мінагро. Ми готові, якщо є
наполягання, ми готові врахувати цю норму і…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми процедурно можемо між першим і другим читанням
це зробити без порушень?
БРОВЧЕНКО Ю.П. Між першим і другим – да, да.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, все. Все. Тоді ми зараз це запишемо з зауваженнями
відповідними Івана Григоровича. Все, домовились.
Володимир Михайлович Литвин?
ЛИТВИН В.М. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримує. Ірина Мирославівна? Підтримує.
Голосуємо. Хто за проект рішення з урахуванням…?
Все, перше питання закрите. Всім дякую за участь, за експертизу. І я дуже
сподіваюсь, що ми спокійно будемо і далі розглядати, в тому числі і в публічному
просторі, відповідні… Ви бачите, комітет обіцяє і робить.
Переходимо до другого питання. Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні
оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти
(реєстраційний – 8188 від 23.03.2018, народний депутат Ірина Констанкевич і
інші).
Доповідач – Констанкевич Ірина Мирославівна. Будь ласка.
КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановний Олександре Володимировичу, шановні
присутні, вашій увазі пропонується законопроект 8188, яким передбачено
врегулювати дискримінацію щодо працівників закладів дошкільної освіти і
закладів позашкільної освіти, які є теж педагогічними працівниками, але Законом
"Про освіту", який ми ухвалили у вересні 2017 року, на жаль, у статті 61, яка
передбачає збільшення посадового окладу, ці категорії працівників закладів
дошкілля і працівників закладів позашкілля виявилися… власне, їм зростання
зарплати не передбачене.
Відтак, даним законопроектом ми пропонуємо внести зміни до Закону
України "Про дошкільну…", зокрема статті 30, і статті 22 Закону України "Про
позашкільну освіту", і передбачається цими змінами, щоб посадовий оклад

педагогічного працівника закладу дошкільної освіти і закладу позашкільної освіти
найнижчої кваліфікаційної категорії встановлювався у розмірі 3 мінімальних
заробітних плат, як це записано в Законі "Про освіту".
Наступна теза. Посадовий оклад педагогічного працівника закладу
дошкільної освіти і позашкільної кожної наступної кваліфікаційної категорії
підвищується не менше ніж на 10 відсотків.
Третя теза нашого законопроекту передбачає, що засновник приватного
закладу дошкільної освіти і закладу позашкільної освіти має право встановлювати
інші, не передбачені цим законом, розмір і умови оплати праці, винагороди та
допомоги для педагогічних працівників.
Також ми пропонуємо, щоб педагогічним працівникам закладів дошкільної
освіти і закладів позашкільної освіти встановлювалися доплати за наукові ступені,
за вчені звання відповідно до закону.
Пропонуємо педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти і
закладів позашкільної освіти встановлювати щомісячні надбавки за вислугу років
у розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків, понад 20
років – 30 відсотків посадового окладу.
Також ми вважаємо, що якщо педагогічний працівник закладу дошкільної
освіти чи позашкільної освіти пройшов відповідну сертифікацію, то він може
відповідно до сертифікату отримувати доплату у розмірі 20 відсотків посадового
окладу.
Також ще передбачена низка законодавчих норм, які корелюють напряму із
Законом "Про освіту", ухваленим в 2017 році.
Отже, ми вважаємо, що законопроект 8188 цими своїми положеннями
відновить справедливість щодо оплати праці педагогічним працівникам закладів
дошкільної і позашкільної освіти, оскільки в нинішньому такому стані ці
працівники отримують вкрай низькі зарплати, що інколи бувають нижче і
прожиткового мінімуму.
Тому даний законопроект є гостроактуальний, він створений на вимогу
реального життя і відповідає реальним потребам українського освітнього
середовища.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Мирославівна.
Я хочу надати слово заступнику міністра освіти і науки України Юрію
Михайловичу Рашкевичу. Будь ласка.
РАШКЕВИЧ Ю.М. Шановний Олександр Володимирович, шановні народні
депутати! Ну, по-перше, я хочу підкреслити, що очевидно, що Міністерство
освіти підтримує всі заходи, які сприятимуть підвищенню заробітної плати
педагогічних працівників для всіх категорій. Але, в той же час, в своїй офіційній
відповіді ми підкреслили те, що ми вважаємо, що ці питання врегульовані
Законом "Про освіту", власне, до якого є… і цей Закон "Про освіту" він охоплює
всі категорії педагогічних працівників, включаючи тих, які працюють в закладах
позашкільної освіти і інші категорії.
І, в той же час, хочемо звернути увагу, що "Перехідними положеннями",
власне, Кабінету Міністрів доручено розробити програму до 2023 року поступової
реалізації виходу, скажем, на ті норми, які згадані в "Перехідному положенні". І
якщо ми зараз внесемо в закони, про які йде мова, додаток, то ми будемо мати
певну правову, так би мовити, невідповідність між загальним, рамковим Законом
"Про освіту" і двома частковими законами, де в загальному, рамковому, є
"Перехідні положення", які цей процес регламентують.
І, в принципі, загалом, коли ми проглянули всі документи, які підготовлені,
то ми погоджуємося із загальним висновком науково-експертного управління
Верховної Ради, яке також говорить про недоцільність це вносити в окремі закони
і що воно може бути вирішено шляхом, скажем, якщо необхідно, відповідних
змін, скажем, "Перехідних положень" Закону "Про освіту".
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юрій Михайлович, ну, я от просто хочу сказати, відреагувати. От у мене
два тижні тому була зустріч. Ми зібрали всіх директорів… Ну, для того, щоб не
голослівно, ви ж знаєте, да, я працююча людина в цьому сенсі. Я зібрав всі
директори дитячих садочків, от щоб просто почути, як то кажуть, очі в очі. Є
відео зустрічі нашої. Ну, послухайте, ну, суттєво нижча, ніж у вчителів, а по
вчителях – у два рази менша, ніж у Нацполіції. Ну, то це ж модель держави. Те,

що ми отримали, от я вам чесно скажу: що таке от вибори для мене були? Це як
лакмусовий папірець, як суспільство на це реагує. Розумієте, ми можемо будувати
потужну армію, ракети, все інше, але якщо ми на другому фронті, тобто це
вчитель, це студент і так далі, ну, не маємо політики або маємо політику, при якій
поліцейський отримує в два рази більше, ніж вчитель, а вихователь дошкільної
освіти отримує ще там на 30-40 відсотків менше, ніж вчитель, ну, розумієте, я не
знаю, що ми захищаємо. Тут проблема, от реальна проблема, це не просто там
піар якийсь чи популізм. І якщо от ви просто проїдете, от просто збирайте, от
просто зібрали, от всі директори у мене були. Всі директори – там 200 людей було
на зустрічі, - ну, ніхто не сказав нічого гарного про… Єдине що, оте, що ми
вибиваємо кошти якось там на дитячі садочки, підтримуємо і так далі. Але людям
потрібно якось жити.
Добре. Але, добре, ми почули різні точки зору. Я хотів би перейти до…
Олексій Олексійович, ваша позиція. Іван… Володимир Михайлович, я вважаю, це
потрібно підтримати. І комітет також повинен реагувати на те, що відбувається в
суспільстві. І якщо там навіть якісь моменти не корелюються, наприклад, з
базовим законом, то, о'кей, ми через перше читання пропустимо, далі створюємо
робочу групу – і відпрацюємо всі неузгодженості, і побачимо, як воно буде
працювати. Але чесно скажу, що або ми будемо мати якусь державницьку
позицію, освітянську, не Мінфіну. У Мінфіну все зрозуміло, але це проблема не
коштів – це проблема пріоритетів. Якщо держава має цей пріоритет, то так воно і
буде. Ну, завтра у нас будуть, я думаю, парламентські дебати з приводу цього, і я
дуже задоволений, чесно скажу, дуже задоволеним тим, що вони проходять
якраз… Ну, це випадково, випадково, ну, ви ж розумієте, да? Ми голосували, коли
ми не могли там передбачити, але це між першим і другим читанням, бо перше у
нас там було у грудні – да? - ми пробували, не пройшло. Так попало це…
Добре, якраз перед другим туром дуже важливо зрозуміти, під стенограму,
бачення головних стейкхолдерів щодо державної політики в галузі якраз освіти,
науки, розвитку і так далі. Це дуже є важливим.
Дякую. Тоді є пропозиція проголосувати. (Загальна дискусія)
Да, да, да, да, наша рідна позашкільна освіта. Да, будь ласка.
_______________. Дякую.

Вельмишановний Олександре Володимировичу, шановні народні депутати
України! Безумовно, Міжнародна асоціація позашкільної освіти дякує за те, що ви
підтримали даний законопроект, тому що… .
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще не підтримали. Як проголосують… .
_______________. Тому що на сьогодні заробітна плата педагогічних
працівників закладів позашкільної освіти – це найнижчий, дев'ятий-десятий
розряд. Якщо перевести в кошти, це 3 тисячі 323 і 3 тисячі 496 гривень
відповідно, тобто це нижче мінімальної зарплати в Україні, яка з 1 січня, ми
знаємо, становить 4 тисячі 173 гривні. Тобто педагог, який відповідає за життя, за
здоров'я, більш того, дуже правильно завтра буде піднято питання людського
капіталу, тобто за розвиток людського капіталу він отримує зарплату нижче, ніж
технічний персонал.
І окремо я ще хочу теж подякувати, що в даному законопроекті внесена
норма щодо доплати за наукові ступені і вчені звання, тому що позашкільна
освіта – вона представлена різними напрямами, в тому числі дослідницькоекспериментальним, а там дійсно працюють люди, які… і повинні працювати, які
мають наукові ступені і вчені звання.
І окремо хочу звернути увагу, що взагалі витрати на позашкілля серед
витрат на освіту найнижчі, тобто від 0,3 відсотка до 3 відсотків. Тобто ми робили
аналітику, які є витрати на освіту, в розрізі різних складників, так от саме
позашкілля – воно є найнижче.
І дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я також ремарку. Я хочу сказати, ми обговорюємо, на мій погляд, навіть не
освітнє питання – це безпекове питання. Що таке позашкілля? Це де дитина і як
формується поза школою. І там далі отой же булінг, але вже вуличний булінг,
проблеми дитячої злочинності, проблеми… і так далі, і так далі. І ми ж
витрачаємо там дуже великі кошти. Так, може, зняти з Нацполіції, зменшити і
віддати на позашкілля? А це ж профілактика. Навіщо, щоб поліція боролася з
наслідками нашої недолугої політики в цьому сенсі?
Тому, я вважаю, це якраз пріоритети, і дуже важливо їх правильно…

інвестувати цю частину – і не мати далі проблем, або не давати тут коштів, після
цього мати проблеми і фінансувати поліцію. От розумієте, нема навіть ні одного
віце-прем'єр-міністра, який може відповісти на питання якраз балансу і прийняття
рішень. У нас приймає рішення Мінфін. Може, це правильно, але це неправильно,
бо Мінфін повинен забезпечити баланс. Але внутрішня якраз позиція головного
суб'єкта – Міністерства освіти і науки України, нашого комітету, якраз повинна
задати вектор, вектор цього балансу.
Тому, шановні колеги, я бачу, всі народні депутати – "за", то голосуємо за
такий проект рішення.
Хто - за? Проти? Рішення прийнято одноголосно.
Я хочу всім подякувати за спільну роботу і за правильне бачення того…
(Загальна дискусія).

