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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді розпочинаємо засідання. У мене є 

інформація, що Володимир Михайлович Литвин зараз буде, і також до нас 

доєднується сьогодні Михайло Михайлович Поплавський. 

А що, вибори Президента закінчилися. Взагалі я просто хочу сказати, 

звертаючись з усією повагою до своїх колег. Робота народного депутата – це ж 

така робота, як і у всіх інших. Є робочий день, є наради, є експертні групи, є 

обов'язок перед людьми, які тебе обрали. Я перепрошую, моя робота може комусь 

подобатися, ні. Ну, наприклад, там комусь не подобалося, що я там опитування 

зробив нерелевантне у студентів. То це моє право – провести те, що просто хочу 

подивитися. До речі, я на тій же базі провів опитування після дебатів кандидатів 

на стадіоні. От я просто провів, у нас є телеграм-канали і так далі, і ми провели 

там такі речі. Все ж нерелевантно, як деякі кажуть. А відсотки отримали ті ж самі, 

що дуже цікаво. Тобто ми повинні розуміти, що не можна забирати 

інструментарій у народних депутатів щодо того, щоб працювати в тому числі з 

нерелевантними матеріалами, це нормально. Далі експертиза іде. Ти приходиш на 

комітет і кажеш, от я це зібрав, а тобі скажуть народні депутати, твої колеги, 

перепрошую, за це голосувати не буду, тому що і далі по тексту йде. Чому така 

агресія зразу? От не можна проводити опитування. Я вважаю, що ми повинні 

враховувати всі інструменти. От мені дуже цікаво, я працюю там сам з молоддю і 

так далі, наприклад, там багато студентів вважають несправедливою систему 

стипендіальну, яка сьогодні існує. Ну, що з цим робити? Ну, дуже цікаво, 

подивилися. Також дуже цікаво подивитися відсоток студентів, до речі, які взагалі 

всі вважають, що дайте всім стипендію, як би ти не навчався. Дуже цікаво – 40 

відсотків. Я, наприклад, вважаю, всі не повинні отримувати. Повинна бути 

планка, яка формує мотивацію і так далі. 
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Добре. Ми розпочинаємо тоді засідання. У нас перше питання – це проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників. Народні депутати Співаковський, Дубневич, Горбунов, Куліченко і 

так далі. 

Шановні колеги, я дуже коротко скажу. Ірина Мирославівна, я думаю, ви 

читали цей законопроект. Дивіться, ми виходимо так, як і в будь-якій 

цивілізованій країні, з філософії того, що якщо є прецеденти, якщо таких 

прецедентів стає дуже багато, то необхідно реагувати, в тому числі законодавчо. 

Наприклад, побачили цей булінг, який відбувався в школах, взагалі коли просто 

там сотні пішли відео з насиллям, жорстокістю і так далі. Ми відреагували, є 

відповідний закон. Я вам чесно скажу, вже дуже багато судових вироків, і це 

зупиняє. 

З іншого боку, побачили, зараз ми об'їжджаємо і округи, і буваємо в 

школах, дитячих садочках, наступний момент: дійсно, школа не захищена від 

агресії якоїсь. Тобто хтось приходить, представляє там, як то кажуть, інтереси  

дитини чи групи дітей в нетверезому стані і так далі, прийде, образи, діти це все 

дивляться. Взагалі школа повинна бути, на мій погляд, зоною, яка забезпечена 

повністю  безпекою. Тому це абсолютно нормальний законопроект. Так, я 

погоджуюсь з тим, що там потрібно доопрацювати, є там якісь моменти, ми все це 

можемо… Якщо вирішать за основу і в цілому, о'кей. Якщо вирішать, що 

потрібно попрацювати між першим і другим читанням… Дякую, Володимир 

Михайлович… Також доопрацюємо. Але це просто вектор на те, що не можна в 

школу приходити і ображати вчителя. Є законні способи: ти можеш прийти до 

адміністрації, написати відповідну заяву і так далі. І, до речі, у ЗМІ ми побачили, 

що дуже багато людей підтримують таку філософію.  

Тому є пропозиція цей законопроект підтримати. І позиція, перший 

заступник міністра освіти і науки України Павло Кузьмович Хобзей. 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Дякую, Олександр Володимирович.  

Шановний пане голово, шановні народі депутати! Міністерство підтримує 

цей законопроект з зауваженнями. Ми маємо чотири зауваження конкретні, які 



3 

 

можна врахувати. Якщо є потреба я готовий їх зачитати, ні, я можу просто 

залишити… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви залишайте. Єдине питання до вас. Вважаєте ви, що ми 

можемо це під стенограму чи все-таки між першим і другим читання повинно 

пройти… 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Ну, як… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто подивіться на цю ситуацію, яка зараз відбувається.  

 

ХОБЗЕЙ П.К. Дивіться, бо тут вони такого технічно, там щодо розпивання 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв треба щось там змінити і зробити. Тобто 

це наші юристи подивились, це не є ідейні зміни. Це є зміни… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви філософію приймаєте, тому що школа повинна 

бути територією… 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Безумовно, безпека – це основне. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді народні депутати, Володимире Михайловичу, ваша позиція, і Ірина 

Мирославівна – хто перший. 

 

ЛИТВИН В.М. Я за те, щоб підтримати цей законопроект. Тільки шкода, що 

ми живемо в таких умовах, що ми приймаємо рішення і пропонуємо з огляду на 

те, що у нас ситуація буде розвиватися ………….. замість того, що ця територія 

високої… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В мікрофон, вас не чути. 

 

ЛИТВИН В.М. Тому давайте підтримаємо, враховуючи ситуацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ЛИТВИН В.М. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Михайловичу, я просто перед тим сказав от 

що, що ми реагуємо на прецеденти. Якщо  цих прецедентів стає дуже багато, ну, 

на жаль, так відбувається, освіченість падає і так далі. Я не знаю, там, ми не 

рахували все-таки причини, але ми все-таки повинні захистити вчителя. У вчителя 

таке навантаження велике. Я вже сказав на парламентських слухання, ну, 

слухайте в 2,2 раза зарплата менша. Ну, ви сьогодні будете про це казати, у нас 

там багато, менша ніж у поліцейського і так далі. Ну, це диспропорції, які 

приводять до негарних речей. Тобто ми далі будемо з наслідками боротися 

замість того, щоб формувати дійсно в школах нормальну ситуацію. 

Ірина Мирославівна, будь ласка, вам слово. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Я за те, щоб підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ми зробимо так, ми перейдемо до наступного 

питання. Підійде Михайло Михайлович, ми тоді проголосуємо, щоб був кворум. 

Не проти так? 

Ні, ні, Володимир Михайлович, я, ні, ні, точно не хочу процедуру 

порушувати. Ну, слухайте, я вже сказав, ну, народні депутати – це вільні люди, 

вони відповідають тільки перед своїми виборцями. Якщо не ходять на роботу, я ж, 

ну, що, я ж не можу їх заставити ходити на роботу, перепрошую. Не знаю, мене в 

школі ще в радянській вчили: почався урок – повинен бути на уроці, дзвіночок 

пролунав – можеш на перерву. Після того і так далі. Ну, послухайте, 

відповідальність – це така річ, яка формується не за рік, не за два, а формується 

дуже… Володимир Михайлович... 

 

ЛИТВИН В.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, послухайте, привілеї ще ніхто не відміняв, але, ну, 

філософія все-таки така, що потрібно на роботу ходити. Але, о'кей, кожний знає 

що він робить. 

Друге питання. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

вищу освіту" щодо коштів закладів вищої освіти (реєстраційний 8529 від 

26.06.2018), народні депутати Констанкевич, Батенко і так далі. І доповідач – 

Ірина Мирославівна, автор законопроекту. Будь ласка. 
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КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановний Олександре Володимировичу, шановний 

Володимир Михайлович, присутні, гості! Найперше, я хотіла сказати, що сьогодні 

на комітеті ми розглядатимемо два законопроекти, це 8529 і 8530, які Головне 

науково-експертне управління радило розглядати разом через те, що вони 

стосуються одного питання – це фінансова автономність закладів вищої освіти... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Так. Яка передбачена законом "Про вищу освіту", 

але, на жаль, Бюджетний кодекс унеможливлює фінансову автономність закладів 

вищої освіти, а відтак можливостей вільно розвиватися, реалізовувати навчальні, 

наукові, інші види діяльності немає можливостей. Тому ми запропонували два 

законопроекти. 8529, це внести зміни до Закону "Про вищу освіту" в частині… 

зміни передбачають внести зміни щодо зарахування коштів, які надходять від 

платних послуг на рахунки, які не є спецфондами.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Так, так, про це йдеться. А 8530, це змін 

Бюджетного кодексу, яким якраз оці питання будуть регулюватися. 

Оскільки законопроект 8529, це зміни до Закону "Про вищу освіту", загалом 

відповідає ідеології Закону "Про вищу освіту"… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 14-го року. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Так. Ми погоджуємося із рекомендаціями комітету 

його відхилити. Але натомість будемо наполягати, щоб було прийнято… комітет 

підтримав законопроект 8530, який дає можливості університетам як закладам 

вищої освіти кошти, які надходять як кошти від платних послуг… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спеціального фонду. Тобто кошти спеціального фонду. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Так, фонду будуть зараховані, і буде можливість 

закладам, тобто керівництву використовувати для реалізації своїх завдань, які 

відповідають статуту закладу вищої освіти. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Мирославівна. 

Позиція міністерства. Зразу два. Зразу. 

 

______________. Ну, два, в парі, так, вони пов'язані. Значить, Міністерство 

економіки не підтримує зазначений законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І тут інше… 

 

______________. Хоча розумію, що є проблема. А чому не підтримує? Тому 

що ми говоримо: з одного боку, університети хочуть бути бюджетною установою 

і мати відповідні пільги як бюджетна установа; з другого, вони хочуть мати 

частину коштів, які… як одержувачі бюджетних коштів, тобто які вони не є. І це 

на сьогодні законодавство не дозволяє – два в одному. Ти або є тим, або є тим. 

Тобто ми розуміємо, що є проблема і закон дозволяє бути утримувачем 

небюджетної установи, але як надати пільги ті, які має бюджетна установа в 

рамках чинного законодавства, воно є не регульовано. І ми розуміємо це питання, 

але наша позиція, що треба в тому напрямку працювати, шукати механізми 

врегулювання, але не бути одночасно і бюджетною установою, і небюджетною 

установою. Це дуже складно, бо це той самий університет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Кузьмович, можна, я питання задам вам? Я все-

таки цим займався професійно, ви ж знаєте, да, ні, не як ректор – як проректор. 

Дивіться, просто питання наступне. Я це казав ще коли не був народним 

депутатом, в 14-му році, коли Лілія Михайлівна тоді об'їжджала разом із 

секретаріатом, до речі, міста, і в тому числі були зустрічі. Я задавав просто 

питання. Написали: автономія і філософія взагалі, філософія самого закону була 

наступна. Надати максимальну автономію університетам для здійснення статутної 

діяльності для того, щоб вони розвивалися, щоб не через постанови Кабміну 

вирішували, чи їхати за кордон, наприклад, на наукову конференцію і так далі. 

Тобто це повинні були бути ті процедури і ті повноваження, які віддаються, як 

децентралізація фактично, так, віддається на місця. Але ми бачимо, що 

відбувається з цими, коли взагалі не хочуть виконувати норми закону, давати 

надбавки і так далі. Ми це зрозуміли. 
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Але коли немає інструментарію, тобто закон фактично визначив автономію, 

а, з іншого боку, весь інструментарій 5 років, Павло Кузьмович, 5 років вже, 

правильно, фактично університети знаходяться в ситуації навіть сьогодні такій, 

що ми будемо от зараз звертатись по стипендіях. Раніше, ви пам'ятали, якщо є 

економія, наприклад, да, коли чесно приймають, давайте так і казати, як воно є, 

здав екзамен, я не пам'ятаю несправедливості за радянських часів, здаєш – все, 

чесно чисто виходиш, доводиш теорему, вирішуєш задачі і так, все нормально. І 

залишались там ті кошти, 10 відсотків, пам'ятаєте, коли можна було стимулювати 

і гарних студентів, і на відпочинок і так далі. Зрозуміло, це ж найбільш така 

вразлива категорія дітей. 

Сьогодні цього нема, ми будемо шукати. Я знаю, і ваша позиція, 

міністерства, от підтримати філософію того, щоб ті кошти по програмі, які є 

стипендіальні, частина їх йшла на подальшу мотивацію. Бо більшість студентів 

дійсно вважають це несправедливим, от просто несправедливо. Тому що 

відбувається так: хтось отримав три з половиною і отримує стипендію, а хтось 

отримав чотири з половиною і не отримує, тому недостатньо цих 40 відсотків. 

Там також дуже багато питань, бо є факультети і спеціальності, на яких взагалі 

немає вимогливості, просто от ставлять всім п'ятірки, і далі розбирайте, що 

хочете. З іншого боку, на фізматі, наприклад, ви ж знаєте, нормальною оцінкою є 

4 і 3,5, ми розуміємо. Тобто тут потрібно знайти якийсь такий баланс. Але у 

вчених рад і в університеті таких повноважень нема. І от я так і розумію, чому 

Ірина Мирославівна, і той, і інший законопроекти, щоб якось врегулювати ці речі.  

Може, от, Павло Кузьмич, я знаю, зрозуміло, якщо є позиція МОН і 

Мінфіну "ні", ніхто не проголосує. Але може знайти на той час, поки ми все-таки 

придумаємо як дати можливість переходити зі статусу бюджетних у статус 

неприбуткових, зробити наступне. Що якщо є певні процедури, це як от ………, 

наприклад, коли приймається рішення публікацій і статей, і так далі, перейти до 

жорсткої внутрішньої системи прийняття рішень щодо цих питань, які якраз щодо 

цього фонду, тобто спеціального фонду, і це хоч якось би дало можливість 

університету мати самостійність. От що ви думаєте? Я просто це запитую. 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Я ж наголосив, що ми проблему бачимо, але воно мені, я 

приклад просто приведу, який мені більш близький зараз по роду діяльності, це 
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те, що ми маємо, з бюджету ми розприділили освітні субвенції для Біляївки, 

Лимана і Балти, вони є міста обласного значення. Насправді, вони мають 

півсільського району, і вони такі великі міста обласного значення, що невідомо, за 

якими критеріями їм надавали. І вони по коду йдуть як міста обласного значення. 

Якщо ми їм будемо по тій формулі давати як містам обласного значення, вони 

дістануть 3 відсотки, мінус їм піде в субвенцію. Насправді вони не є, вони є 

нормальне ОТГ, таке правильне, класичне, з правильною кількістю. І це є те саме. 

Тобто ми там політично прийняли, ви прийняли, ми дали пропозицію, ви як 

депутати приймали бюджет, поправили, зробили, і виправили ми цю ситуацію. 

Але це було як три випадки, які не йдуть по правилах, випадають. Це якась  

мініаналогія тут. Тому що здоровий глузд говорить, що це треба робити, те, що 

пропонує Ірина Констанкевич. Але оці законодавчі, вони не дають, ну, не можна 

так зробити, що ти, з одного боку, один, а з другого боку, другий. Так не буває, ти 

або ОТГ, або місто, а не і те, і те одночасно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, будь ласка. 

 

_______________. Шановні колеги, я хочу нагадати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Під стенограму, якщо можна, представтесь. 

 

ЛУГОВИЙ В.І. Луговий, Академія педнаук України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Національна академія. 

 

ЛУГОВИЙ В.І. Національна академія.  

Шановні колеги, я хочу нагадати історію питання. Таке, що пропонується в 

законі, було до 2001 року, коли міністр фінансів Мітюков, він став зараховувати 

той спецфонд, вони називались власні надходження, власні кошти, зараховувати 

вирішили до бюджету. Хоча економіка вже вийшла з кризи і вже була на плюсах, 

в 2000 році економіка вперше пішла в плюс. І тоді все це нормально працювало. 

Це перший аргумент, що нічого страшного в цьому законопроекті немає.  

А друге, якщо ми не можемо стрибнути від державної бюджетної установи, 

скажемо, до неприбуткової установи, то давайте, скажемо, два кроки зробимо. 

Спочатку надамо право розпоряджатися частиною, це приблизно майже половина 
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бюджету вищих навчальних закладів, давайте дамо розпоряджатись хоча б 

половиною спочатку, а потім тоді, якщо заклади відчують, що все тут більш-менш 

нормально, вони тоді відважаться і повністю переходити, коли відчують результат 

від самостійної діяльності. 

Тому я вважав би, що можна було б підтримати, тим більше рішення у вас 

на підтримку… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Іларіонович, ви ж розумієте, у нас ця дискусія, 

яка відбулась, розумієте, частину і МОН також займає позицію, що, якщо ми 

вводимо там корпоративну систему управління, то легко передати в 

неприбутковий статус і віддати ці кошти. Чому? Бо система прийняття рішень 

буде така, що зловживання будуть мінімізовані.  

Якщо в системі командно-адміністративній… давайте чесно називати свої 

речі, це стосується всіх, і включаючи мене, і так далі. Бо, коли повноважень дуже 

багато, дуже складно не використати їх, як ти це бачиш. А, наприклад, колектив 

це бачить по-іншому чи вчена рада. Далі виникають конфлікти, після цього 

кажуть про корупцію, і пішло поїхало. І замість того, щоб займатись там наукою і 

навчанням, займаються розборками хто скільки вкрав. І це не додає якраз… Тому 

от потрібно знайти, і жаль, що ми може не вспіваємо, але дуже б хотілось знайти 

формулу, яка б, з одного боку, забезпечила і повну автономію, а з іншого боку, 

зважені прийняття рішень, які б унеможливили наявність корупції. 

Володимир Михайлович, я перепрошую, будь ласка. 

 

ЛИТВИН В.М. Проблема справді існує, я розумію міністерство. Разом з тим 

мені бачиться, що ми повинні рухатися вперед, і тут має абсолютно Володимир 

Іларіонович, це буде заохочувати ініціативу у вузах. Я б ще сюди прописав в 

цьому законі, щоб дозволити їм не тільки розпоряджатися коштами, а і 

можливість купувати облігації. Ми б тоді… внутрішні вони заробляли б кошти, і 

була б гарантія, що ці кошти… була б гарантія, що ці кошти не будуть спалені у 

випадку, якщо лопне, вибачте за жаргонне слово, черговий банк. 

Тому я б пропонував би, щоб міністерство відкликало свої застереження. 

Давайте спробуємо його прийняти в першому читанні, а потім подивитися щодо 
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цього механізму. Бо я розумію, що це ускладнить і контроль, і причини, ті 

проблеми, про які говорив голова нашого комітету. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Павло Кузьмович, може от зараз… я просто в підтримку того, що сказав 

Володимир Михайлович. Дивіться, філософія наступна. Кроки потрібно робити… 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Ми погоджуємося… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Послухайте, просто далі, це смішно, вимагаємо, щоб мали 

індекси Хірша і Scopus, і Web of Science і так далі. А з іншого боку, якщо вони не 

будуть їздити туди, я перепрошую, молодь повинна їхати, молоді вчені, 

талановиті, є розробки і так далі, але немає ресурсу. Навіть якщо є ресурс, то 

немає законодавчо, що опять, по-лівому якось вирішувати це питання, це ж не є 

нормальним. 

І тому потрібно, щоб сама вчена рада вирішувала це питання, бачить, 

молодий вчений, тут точно буде результат, ім'я для університету. Все, фінансуйте. 

Тобто не ректор одноособово вирішив, а це пройшло відповідну експертизу. А тут 

взагалі є постанова, яка взагалі не дає можливості вирішувати це питання. 

Подумайте, може має сенс?  

Будь ласка. 

 

ХОБЗЕЙ П.К. Якщо можна, бо тут те, що ви казали, в розвиток вашого 

зауваження, шановний Олександр Володимирович, тут чітко сказано, що також 

законопроектом передбачається, що розпоряджатися зазначеними вище коштами 

здійснюватимуть керівники закладів вищої освіти. Однак порядок вчинення 

зазначених дій, розмежування відповідальності, контроль інших повноважень 

щодо формування та використання коштів, отриманих від наданих послуг у сфері 

освіти, вищої освіти та пов'язаних з нею інших сфер діяльності, законопроектом 

не передбачено. Зазначено: містить ризики вчинення корупційних дій – те, що ви 

казали. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Павло Кузьмич, так от і дивіться, що сказав 

Володимир Михайлович, і цю ідею підтримує Ірина Мирославівна. Що ми 

готовимо тоді між першим, другим читанням, якраз написати, наприклад, речі, які 

пов'язані, що порядок, наприклад, такого використання і далі буде відповідною 

постановою Кабміну. І там буде чітко зазначено, що, наприклад, така-то 

експертиза, такі-то параметри повинні бути, рішення вченої ради. І тоді будь 

ласка. Або, наприклад, в такій-то тільки частині, наприклад, 25 чи 30 відсотків від 

загального об'єму там надходження коштів спеціального фонду. Тобто, я думаю, 

що можна знайти формулу. Але те, що ми повинні йти в цьому сенсі, інакше ми 

самі блокуємо розвиток університетів, от про що йде мова.  

Може все-таки так зробимо: підтримаємо в першому читанні, але з 

урахуванням цієї дискусії, а між першим і другим читанням доопрацювати 

відповідно до того, щоб далі вирішувалося відповідною постановою Кабміну. 

Володимир Михайлович, так? Все, тоді домовилися. Буде Михайло Михайлович, 

тоді проголосуємо в такому… 

Борис Григорович. Борис Григорович гарантує.  

Добре, продовжуємо. Шановні колеги, в будь-якому випадку ми все це 

пройдемо, а далі там будемо вирішувати, як ми проголосуємо. 

Четверте питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо харчування дітей, які перебувають на утриманні одиноких 

матерів). Доповідач – Мірошниченко Юрій Романович. Ну, на жаль, його нема, то 

відкладаємо. 

Далі, п'яте, там народний депутат Вілкул. Про встановлення мораторію про 

ліквідацію організації загальноосвітніх навчальних закладів державної і 

комунальної... Ну, законопроект гарний, але народного депутата нема. Йдемо 

далі. 

Далі. Проект Постанови про відзначення 50-річчя з часу заснування 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.  

Шановні колеги, я просто, це вже фактично не як закон іде, а проект 

постанови, да. І, дивіться, просто пані Марія, вона захворіла, от реально захворіла 

і просто просила комітет зробити виключення, Володимир Михайлович, я просто 

знаю... Да, ну, я спеціально не деталізував, бо це персональні данні. Тому, якщо 
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ви не проти, ми тоді приймемо, так, і я думаю, що тут не буде заперечень. Немає 

заперечень. Добре. Тоді по шостому питанню позитивне рішення. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, проект закону... Ну, у мене буде пропозиція 

відповідна. Далі. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту". Ірина Мирославівна 

Констанкевич. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Кабінет Міністрів?  

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Ні, ні. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А є у нас? 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Немає представника. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представника Кабміну… Ну, знімаємо тоді, тоді це 

питання точно ми знімаємо. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Тут, правда, технічні такі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Мирославівна, краще... Ну, так, ну, тим більше, але 

давайте зробимо так: нема представника – ми питання не розглядаємо. Якщо їм не 

потрібно там декілька голосів при голосуванні, ви ж знаєте, да, відповідно і 

зреагуємо. 

Восьме. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Збалансований 

розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки", 10 квітня який 

відбувався.  

Ну, по-перше, дозвольте всім подякувати, абсолютно всім, ну, перше – 

секретаріату нашому дякувати. Далі. Павло Кузьмович, хочу подякувати 

Міністерству освіти і науки України. Дійсно, була спільна гарна праця. Тому що 
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знаєте, ми можемо навіть мати деякі розбіжності з точки зору, і це абсолютно 

нормально. Бо, коли ти виконуєш закони – одне бачення, коли ти їх пишеш – інше 

бачення. Ми це розуміємо, і була спільна велика робота. І хочу подякувати всім 

експертам, всім абсолютно експертам. У нас скільки там було чотири чи п'ять 

було засідань робочої групи? Чотири засідання робочої групи, всі долучились: і 

Академія наук, і Національна академія наук України, і Національна академія 

педагогічних наук України, і багато громадських організацій долучилось, і мер 

долучився, і Мінфін, і Мін'юст і так далі. Тобто всі працювали. Тому що ми всі 

розуміємо, якщо далі буде цей тренд, я вам хочу сказати, що навіть, якщо, 

наприклад, в якійсь точці там 30 мільйонів Україна навіть зупиниться, далі не 

буде падати, то ми просто розуміємо, що в розподілі світовому Україна точно вже 

не буде… Я не зрозумів, що це було? А можна не включати? Без… Фантастика. 

Да, без фактично людей, які будуть в новій генерації, скажімо, знати математику, 

фізику, хімію, біологію і так далі, я скажу, все, будемо втрачати інженерні 

спеціальності, за інженерними спеціальностями будемо втрачати інноваційний 

потенціал і так далі. Ми це проходили. 

Також хочу подякувати всім освітянам, науковцям, які приїхали на 

парламентські слухання. Дуже толерантно обговорили питання. Ми побачили, я 

чесно скажу, що там на 50 відсотків кінцеве рішення, воно дуже-дуже практичне. 

Тобто абсолютно конкретні рекомендації, не взагалі поглибити, поліпшити і так 

далі – абсолютно конкретні. 

І зразу хочу сказати, Павло Кузьмович, і звертаюсь до вас, дивіться, просто 

ситуація, коли заробітна плата, це просто… це не проблеми навіть низької 

зарплати. Бо коли всі мало отримують, всі це розуміють, бо є свобода, а є 

справедливість. Але коли вчитель отримує 5 тисяч, а поліцейський (при всій 

повазі, я ж ні в якому разі не хочу сказати) в два рази більше, тобто там 4 тисячі 

вихователь… 4, 4600, а там 9 тисяч – стартова, плюс забезпечення, ну, 

послухайте, ну, так точно не може бути. І вчителі, і вихователі дитячих садочків 

це відчувають. І я хочу сказати, яке ж покоління вони будуть… А вчитель – це 

хто? Це джерело формування людського капіталу. 
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Я кажу такі прості речі, але або ми це змінюємо, або далі будемо виховувати 

точно не патріотів, бо нещасливий вчитель, коли приходить на урок, він буде 

формувати нещасливих учнів. Ну, це точно. 

Я себе пам'ятаю. Коли от щось у мене, а я прийшов на лекцію, читаю лекцію 

і якісь…, всі кажуть, щось у вас сьогодні пішло не так. Тобто ти повинен 

приходити, да, все, ти повинен забути, залишити щось. (Шум у залі) Так, є там… 

Тому є пропозиція. Рекомендації виписані, написані. Навіть у мене щодо 

цього були там певні розборки в соцмережі, коли там не мене наїхали за ці… Це 

не вимірювання були. А просто. Коли приїхав, зустрівся зі студентами, вони 

просто підходять і кажуть: "Ну це несправедлива система". І просто для мене було 

дуже цікаво подивитися. 6 тисяч студентів у нас через Телеграм абсолютно один-

в-один анонімно питали. 40 відсотків вважають, що повинна бути там 100 

відсотків… Ну я вважаю, це так не повинно бути. 70. 40 відсотків. А далі там, де 

40 відсотків і 15 відсотків… Бо я знаю, що дехто хоче зробити, щоб було 15 

відсотків. Я хочу сказати, на мій погляд, це кроки, з одного боку, можна пояснити, 

це формування мотивації, а з іншого боку, я хочу сказати, це формування 

мотивації для імміграції. Ну так не працює система. І вимірювань нема. Тому що 

комітет, от я тут заявляю, той, хто мене дивиться, немає фінансових ресурсів для 

проведення таких досліджень релевантних, тобто вимірювань, які мають 

відповідне математичне моделювання. Це я звертаюся до критиків, моїх 

дописувачів у Facebook. 

Тому у нас велике прохання. Є ці рекомендації, давайте по гострим 

моментам, якщо у міністерства є така можливість, через гранти або через щось 

все-таки провести дослідження хоча б, щоб ми зрозуміли. Бо, дійсно, ще раз хочу 

сказати, не всі студенти вважають, що потрібно всім 100 відсотків, але от 40 на 40. 

Але якщо і далі ми підемо від 40 відсотків до 15, то ми розуміємо, що ми далі 

будемо, на мій погляд, ми і далі будемо формувати мотивацію до виїзду з 

України. 

Тому є пропозиція їх прийняти. Вони опрацьовані. Я, наскільки знаю, всі 

народні депутати, члени комітету, отримали. Да, я просто, зараз ми це почуємо, 

але є от такі пропозиції прийняти їх, вони все-таки. Я не знаю, кому їх прийдеться 

виконувати, але вони є такі, як вони є. 
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Ваша позиція, Павло Кузьмович. Під час були проведення. 

Добре, Володимир Іларіонович, будь ласка. 

 

ЛУГОВИЙ В.І. Ми підтримуємо цей документ, він дуже ґрунтовний, він 

дуже всебічний і грунтовний. Там тільки технічно деякі наші пропозиції випали, 

то ми їх просимо повернути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, єдине там, деякі деталізації, може вони і не потрібні. Є 

деталізація, наприклад, там про кухарів, наприклад, щось таке написано, я думаю, 

що це не рівень парламентських слухань. Давайте, я просто звертаюся до своїх 

колег, я думаю, парламентські слухання – це рівень розуміння тренду, в який бік 

ми повинні йти.  

Тоді, Володимир Михайлович, Ірина Мирославівна, хто перший? Будь 

ласка. 

 

ЛИТВИН В.М. Я підтримую. Тим більше, що склалася така ситуація, у нас 

дуже мало парламентських слухань, на превеликий жаль. Раніше не можна було 

місця отримати для їх проведення. Хоча треба нам відверто сказати, що  

переважно їх будуть читати ті люди, які …………., а далі …………. у нас немає 

системи впровадження, немає системи контролю. Взагалі за рекомендаціями 

парламентських слухань, це постанова Верховної Ради. Хоча це також акт 

Верховної Ради… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Норматив. 

 

ЛИТВИН В.М. …України. Із-за цього у нас є такий підхід до цих 

документів. Звичайно, треба прийняти його. Можливо, опублікувати інформацію 

для того, щоб зацікавлені особи якомога швидше познайомились. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Дійсно, це правильно. 

Але от, Володимире Михайловичу, тут важний момент такий. Коли 

з'явиться воля, ну, ви розумієте, то буде аргументації і посилення, да, що оце 

потрібно робити, бо вже це законодавчо буде врегульовано. Інакше взагалі є 
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аргументи: ну, це питання не розглядалось, рішень Верховної Ради немає, то 

можна взагалі цим питанням не займатися. От тут також така річ є. 

Ірина Мирославівна, будь ласка. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Я підтримую. І разом з тим хочу сказати, що дуже 

важливо, що відбулися парламентські слухання, що, дійсно, дуже багато було 

педагогів, пролунало багато важливих слушних думок, і, по суті, ми почули голос 

знизу, ми зрозуміли для себе ще раз, що ми рухаємося в правильному річищі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як, як? 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Річищі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ух-ти, будемо знати. Річищі. Добре. 

 

КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Так. І що важливо, що наш комітет ініціює саме такі 

парламентські слухання для синхронізації своєї законодавчої роботи із річищем 

освітян. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я також от недавно узнав, що намистинка – це бусинка. 

Да. От українська мова вона от така от дуже чудова і так далі. Я думаю, що там 

правильно, незважаючи там на все, я думаю, дуже правильно все-таки приймати 

Закон про мову, незважаючи на критику і так далі. Це можна оцінити тільки там 

через 10-15 років, наскільки це буде правильним рішенням. Але це таке. 

Так, ну, тоді да, підтримка є. Я думаю… Так, "Різне" у нас. Про внесення 

змін до плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період десятої сесії 

восьмого скликання. Там є зауваження? Є. Не проти. 

Тоді є така пропозиція. Оскільки Михайла Михайловича немає, але він 

повинен бути, я пропоную нам проголосувати. І якщо Михайло Михайлович, 

ознайомившись з відповідними це підтримає, то ми будемо вважати, що… Якщо 

не підтримає, це буде означати, що рішення по ньому не прийнято. Як ви, 

Володимир Михайлович? Я просто до вас тут звертаюсь, бо крім вас так гарно 

регламент роботи і комітету, і… Просто жаль, багато людей було задіяно, 

готували матеріали, прийшли сьогодні і так далі. І, тому що, я перепрошую, я 

взагалі просто… Це зобов'язання: якщо тебе обрали – все. Якщо ти не ходиш на 
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комітет чи не ходиш під купол Верховної Ради і не голосуєш – сорі, який ти 

народний депутат? Все, повинно там, 10 відсотків пропустив – все, до побачення, 

автоматично. 

Володимир Михайлович, будь ласка. Дякую. 

 

ЛИТВИН В.М. Я підтримую, в принципі. Треба зрозуміти зараз народних 

депутатів України, бо вони ж вишукувались в чергу, щоб їх помітив новообраний 

Президент. Повірте мені, ті, які найбільше кляли, вони перші стоять. Бо я думаю, 

що скільки інформаційних мереж з'явилось, що новообраний Президент 

тренується в Маріїнському палаці, я думаю, що там половина Верховної Ради 

буде вранці бігати. Але це жарт. Я думаю, що нам треба переговорити з колегами, 

щоб засідання комітету ми проводили, як і раніше, 27 жовтня 2019 року, якщо не 

буде прийнято про дострокове припинення. Бо мені бачиться, що у нас тут є 

колектив, немає тут у нас якогось інтересу окрім загальної справи… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно, абсолютно. 

 

ЛИТВИН В.М. …і від цього у нас дискусії. Там, де є що ділити, там дискусії 

немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це правило двох "с": соратники – когда есть кого делить, 

соперники – когда есть что делить. От і все, це дуже просто. 

Шановні колеги, тоді є пропозиція по цим позиціям проголосувати. Хто – 

за? 

Далі. Якщо доєднується голос Михайла Михайловича Поплавського, він під 

підпис це робить, і тоді наше рішення буде легітимне. Це нормально буде? Щоб 

ми нічого не порушували. 

І взагалі я хочу сказати, тут ніяких цих, знаєте, газових чи якихось таких 

питань немає. 

Все. Дякую вам, шановні колеги. 


