
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

10 вересня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, доброго дня. 

По-перше, давайте привітаємо новообраного члена Комітету з освіти, науки, 

інновацій пані Юлію Гришину. (Оплески) 

Дякую, пані Юлія. Тепер нас знову 13 осіб. 

Колеги, у нас не має наразі Валерія Колюха та Ростислава Павленка. 

Будемо чекати чи почнемо? Вони просто підходять зараз. Ми всі ідемо з 

сесійної зали, але такий трафік в ліфтах, що… Ми всі вже зіткнулися з цим. 

Колеги, пропонується на сьогодні порядок денний засідання Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. 

Перший пункт. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони географічних назв (реєстраційний 

номер 1065 від 29.08.2019). 

Другим пунктом розглянути і дати висновок Комітету щодо проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про стандартизацію" (реєстраційний номер 1068 від 29.08.2019). 

І третій – різне, в якому, власне, питання, яке ми відклали з минулого засідання 

про затвердження складу робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки і інновацій з підготовки проекту Закону України "Про повну загальну 

середню освіту" (реєстраційний номер 0901). 

Якщо немає… Чи є доповнення до порядку денного? Якщо ні, то давайте 

проголосуємо за нього.  

Дякую, колеги. Одноголосно. 

Отже, по першому питанню доповідач, власне, я. 

Отже, щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 

(реєстраційний номер 1065). Проектом Закону передбачається імплементації вимог 

статей з 204 по 207 Угоди про асоціацію, а також положень Регламенту ЄС №1151 



від 2012 року Європейського парламенту та Ради від 21 листопада 12-го року про 

якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування у національне 

законодавство. 

Проектом Закону, зокрема, уточнюються визначення деяких термінів, 

уточнюються умови надання правової охорони географічному зазначенню та 

підстави для відмови в наданні такої охорони, перелік прав та обов'язків що 

випливають з державної реєстрації географічних зазначень, удосконалюється 

порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення, тощо. 

Законопроектом вносяться зміни до Господарського та Цивільного кодексів, до 

Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Є 

експертний висновок Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та 

протидії корупції, висновок Головного науково-експертного управління Верховної 

Ради України. Головне науково-експертне управління пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти проект Закону за основу з урахуванням 

висловлених пропозицій. Враховуючи зобов'язання України щодо адаптації чинного 

законодавства України в сфері охорони прав на географічні зазначення до норм 

європейського права, зафіксованх у ратифікованій Україною 16 вересня 2014 року 

Угоді про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

пропонується рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової 

охорони географічних зазначень (реєстраційний номер 1065) за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Колеги, чи є у вас зауваження чи пропозиції до проекту рішення комітету. 

 

_______________. Так виглядає, що це якраз ми робимо те, що цей закон 

покликаний зробити те, що давно мало би бути зроблено. І якраз яке би мало 

допомогти бізнесу краще реалізовувати свою діяльність і менше мати юридичних 

перепон і неузгодженостей. Тому я особисто підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно точно. Ми наше законодавство приводимо у 

відповідність до законодавства Європейського Союзу. Це те, що ми, власне, 



зобов'язувалися зробити підписуючи асоціацію, Угоду про асоціацію між Україною 

та  Європейським співтовариством. Так  пані… 

 

_______________. Дякую, я теж хочу зазначити, що взагалі всі ті, хто є 

дотичними до застосування норм цього закону, це закон 99-го року, давно вже знає 

проте, що давно назріла необхідність внесення саме цих змін. нам потрібно 

відповідно до процесу імплементації норм європейського законодавства, по-перше, 

змінити назви, які давно вже застарілі, змінити процес правової охорони і так далі, 

всі ті моменти, які прописані, це те, що вже потрібно було зробити  навіть ще до 

ратифікації Угоди про асоціацію. Це такі, ну багато архаїчних норм, тому звичайно 

пропоную підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, ще є пропозиції?  

Тоді давайте проголосуємо і підтримаємо висновок комітету, який ми 

направимо до профільного комітету.  

Отже, висновок комітету: Комітет з питань освіти, науки та інновацій 

розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень 

(реєстраційний номер 1065), поданий народним депутатами України Підласою, 

Фроловим, Шуляк, та зазначає наступне.  

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є узгодження вимог 

чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із 

правом Європейського Союзу. Проектом Закону вносяться відповідні зміни до 

Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України "Про охорону прав 

на зазначення походження товарів" і Декрету Кабінету Міністрів України про 

державне мито.  

Комітет з питань антикорупційної політики в своєму висновку від 5 вересня 

2019 року зазначає, що в проекті акту не виявлено корупціогенних факторів. Проект 

акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Головне науково-

експертне управління Апарату Верховної Ради України, висловивши низку 

зауважень та пропозицій, вважає, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу, з наступним урахуванням 



висловлених зауважень і пропозицій. За результатами обговорення комітет вирішив 

рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони 

географічних зазначень за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу.  

Друге. Рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій направити до 

Комітету з питань економічного розвитку. 

Третє. Контроль за виконанням рішення комітету покласти на голову Комітету. 

Якщо ви не проти, давайте підтримаємо і проголосуємо. 

Дякую, колеги. Одноголосно. 

Друге питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію". Доповідач 

Колебошин Сергій Валерійович – заступник Голови Комітету. Прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую.  

Цей законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" внесений нашими 

колегами-нардепами в перший день роботи нової Верховної Ради, хоча фактично 

внести його мав позапопередній Кабмін одночасно із Законом "Про стандартизацію", 

який Кабмін вніс п'ять років тому. По суті законопроект розроблений з метою 

продовжити цикл змін у чинному законодавстві, спрямованих на імплементацію 

актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання. А 

конкретно: частковий відхід від обов'язковості і зарегульованості стандартами у 

різних сферах діяльності. Це спрямовано на дебюрократизацію і виконання Угоди по 

асоціацію України з Європейським Союзом, тому припускаю, що це не викличе 

принципових зауважень. Технічно – це законопроект про внесення змін до 127 

законів України. Ну, зокрема, і до Закону України "Про позашкільну освіту", "Про 

наукову та науково-технічну експертизу", "Про наукову та науково-технічну 

діяльність". Більшість цих зауважень мають суто номінальний характер. Мушу 

докладніше зупинитися на Законі "Про позашкільну освіту", до якого 

законопроектом 1068 пропонуються дві зміни до статті 14 і до статті 27.  

Щодо змін до статті 14. Оскільки закон "Про стандартизацію" було прийнято 

ще у 2014 році, текст законопроекту про відповідні  зміни інших законів розроблявся 



тоді, за п’ять років попередніми урядами внесений не був, і вноситься саме тепер, 

виникли технічні питання саме щодо цієї статті закону про позашкільну. За цей час 

Закон "Про позашкільну освіту" вже сім разів змінювався і у статті 14, де 

законопроектом 1068 пропонується створювати позашкільні навчальні заклади не на 

підставі стандартів, а на підставі стандартів освіти. Сам термін "стандарти" більше 

не використовується. Натомість позашкільні навчальні заклади створюються з 

дотриманням вимог законодавства, тобто мету законопроекту 1068 фактично вже 

досягнуто. На це слушно вказує і Головне науково-експертне управління в своєму 

висновку. 

Щодо змін до статті 27. З переліку вимог до матеріально-технічної бази 

позашкільних навчальних закладів пропонується прибрати термін "стандарти". З цим 

можна погодитися, оскільки з посеред вимог до матеріально-технічної бази 

позашкільних навчальних закладів залишаються будівельні та санітарно-гігієнічні 

норми, правила і стандарти облаштування та утримання закладу позашкільної освіти, 

навчальні плани та програми. Вилучення терміну "стандарт" допоможе прибрати 

зайвий бюрократичний аспект. І, оскільки, йдеться про таку позашкільну гурткову 

роботу, я вважаю, слід погодитися. Єдина моя пропозиція: вважаю треба додати до 

будівельних, санітарно-гігієнічних норм обов'язковість дотримання правил 

протипожежної безпеки. Аргументація зрозуміла.  

Текст відповідних поправок до законопроекту 1068 вже підготовлений і 

внесений одразу якщо його буде прийнято Верховною Радою за основу. 

Звертаю увагу. Це техніко-юридичне корегування тексту, одного із 127 пунктів 

законопроекту, який жодним чином не спростовує правильність його мети і 

основних положень спрямованих на європеїзацію і дебюрократизацію. 

Цей законопроект фактично і так вже чекає п'ять років, тому пропоную 

прийняти рішення комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

законопроект 1068 від 29.08.19 в першому читанні за основу  з урахуванням 

зауважень ГНЕУ і при підготовці законопроекту до другого читання Верховною 

Радою України. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію. 

Колеги, чи є у вас… Так, пані… 

 



_______________. Так, я власне, хотіла сказати, підтримати, що в першому 

читанні особисто готова підтримати цей закон, але… І комітету рекомендувати. Але 

по висновках ГНЕУ там дуже багато їх і як раз про положення які можуть 

потенційно спричинити негативний вплив на стан довкілля та забезпечення 

екологічної безпеки. Що їх треба доопрацювати і в другому читанні, щоб він був 

закон, який справді принесе більше користі і не принесе шкоди. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ми говорили з головним комітетом з цього приводу. Вони 

будуть доопрацьовувати його до другого читання. 

І я пропоную уважно поставитися до… і їм запропоную уважно поставитися до 

пропозицій ГНЕУ і самім запропонувати до другого читання. Якщо у нас є 

зауваження, щоб ми внесли і до другого читання разом підготували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще? 

Прошу. 

 

БАЙТЕМІРОВА Н.Г. Добрий день колеги. Я представник Міністерства освіти і 

науки. До зазначеного законопроекту ми пропонуємо його підтримати в цілому, але 

у нас є деякі пропозиції. Це саме стосується всіх законопроектів, які перетинаються 

із нашою компетенцією. Це закон про позашкільну, як ви вже говорили, про наукову 

та науково-технічну діяльність. Справа в тому, що все це пов'язано із тим, що була 

втрачена чинність Декрету Кабінету Міністрів "Про стандартизацію, сертифікацію". 

Всі пропозиції подані до Секретаріату. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже. Дякую за підтримку. 

Питання, ми будемо вдячні за пропозиції Міністерству освіти і науки, 

обов'язково намагатимемося їх врахувати. Колеги, ще? 

 

_______________. Я перепрошую. Я намагаюся зрозуміти, що саме принесе 

цей закон. Якщо я правильно розумію, про позашкільну освіту, те, що ви сказали. 

Що на сьогодні записано, що "створюється відповідно до правил і стандартів", а 

пропонується зміна "відповідно до стандартів освіти та вимог законодавства"? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це 14 стаття по позашкільній? 

 

_______________. Так-так. 



КОЛЕБОШИН С.В. На сьогодні в нас… 

 

_______________. просто "стандартів", а додається "стандартів та вимог 

законодавства". 

 

КОЛЕБОШИН С.В. …стандартів, стандартів освіти. А в чинній редакції 

Закону про позашкільну цей термін взагалі не використовується. 

 

_______________. Не, в чинній редакції записано просто "стандартів". 

А пропонується – на  "стандартів освіти та вимог законодавства". 

Я дивлюся порівняльну таблицю. 

 

БАЙТЕМІРОВА Н.Г. Ми як міністерство пропонуємо "і стандартів", оскільки 

ми зараз не створюємо відповідно заклади освіти відповідно до стандартів. Ми 

пропонуємо замінити не на "стандарти і відповідно до законодавства", а просто 

"відповідно до законодавства". Оскільки стандартів освіти в позашкільній немає. 

 

_______________. Власне, я про це і думаю. Що зараз формулювання 

пропонується "стандартів освіти", і я не розумію про що саме йдеться. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Про це і йдеться. Що в висновку ГНЕУ якраз йдеться про 

те, що каже колега з Міністерства освіти. 

 

_______________. Окей. Тобто наша пропозиція така, що має бути відповідно 

до вимог законодавства? Окей. І якими будуть ці вимоги законодавства, і ким вони 

будуть встановлюватися в такому випадку? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну наразі воно врегульовано в Законі "Про позашкільну 

освіту" і відповідно до цього ми будемо і рухатися. Якщо ми будемо змінювати ці 

вимоги, а ми будемо працювати з позашкільною освітою, зрозуміло, то ми будемо 

врегульовувати це питання. 

 

_______________. Але на сьогодні… Я перепрошую, може я задаю… Може у 

всіх є розуміння, але я хочу зрозуміти про що йдеться.  

Тобто у нас на сьогодні є, тобто ми створюємо заклад відповідно до стандартів, 

правильно, колего з Міносвіти?      



БАЙТЕМІРОВА Н.Г. На разі ми створюємо, ну не ми, а засновники створюють 

заклади освіти відповідно до вимог законодавства. Це стосується… 

 

_______________. Яке це законодавство? 

 

БАЙТЕМІРОВА Н.Г. Законодавство тут перетинається декілька, в тому числі 

господарське законодавство, оскільки їм для того, щоб… Це юридична особа. Вони 

мають зареєструвати статут. Статут має визначати їхні види основної діяльності, які 

саме вони будуть… якою програмою, режим… Тобто там дуже багато, не тільки 

освітнього законодавства. Зараз міністерство вводить ліцензування позашкільної 

освіти. Наскільки мені відомо, то ці ліцензійні умови вже напрацьовані. 

 

_______________. Окей. Власне, про ліцензування. Наскільки я розумію, то 

власне це питання щодо ліцензування, воно є.. Є дискусія з приводу того, чи нам 

треба ліцензувати заклади позашкільної освіти, чи ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так-так. 

 

_______________. І от, я просто намагаюся зрозуміти, що саме ми змінюємо, 

що ми отримаємо в результаті. Я не впевнена, що я до кінця розумію, що саме 

змінюється в цьому контексті. Я розумію, що якщо ми залишимо просто "відповідно 

до вимог законодавства" фразу, то тоді постане питання: відповідно до вимог якого 

законодавства, і тоді у нас буде дискусія, що саме ми будемо пропонувати. Чи ми 

підтримуємо ліцензування закладів позашкільної освіти, чи ні. Я… 

14-а в Законі про позашкільну освіту. 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Не знаю. 

Це 16 сторінка, 56 пункт.  

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) … подивитися, що написано в висновках ГНЕУ. 

Чи висновки ГНЕУ зачепили цю тему, чи ні. (Не чути) 
 

_______________. Колеги, я хочу ще проінформувати вас про те, що готується 

законопроект про позашкільну освіту, який буде регулювати це питання. 

 



_______________. Так, от власне я про це і думаю, що зараз пропонується 

якесь дуже точкове рішення по позашкільній освіті, яке не вкладається ні в яку 

загальну картинку, і ми зараз підтримуємо його, але ми не розуміємо, куди це 

приведе систему позашкільної освіти. Ця зміна. Можливо, вона абсолютно технічна. 

 

_______________. Ця зміна технічна, оскільки тут вжито слово "стандарт" 

некоректно. 

 

_______________. Окей. Вживається "стандарт", то треба "стандарт освіти". 

 

_______________. Треба "до вимог чинного законодавства". Якщо буде 

прийнято політичне рішення ліцензувати або не ліцензувати, це дасть нам 

можливість, люфт для того, щоб визначити це вже і в інших нормативно-правових 

актах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, Головне науково-експертне управління каже, що в 

проекті пропонується виключити з низки законодавчих актів слова "стандарти" та 

"стандартизація", або замінити їх на загальні терміни "норми" чи "вимоги". Головне 

науково-експертне управління вважає, що наслідком застосування такого підходу 

буде те, що у відповідній сфері правового регулювання в законодавстві утвориться 

прогалина, що в цілому негативно позначиться на дотриманні відповідного 

законодавства. 

 

_______________. Пане голово, в такому випадку… це перше читання. 

Перше читання – це концепт. Концепт нас задовольняє, до другого читання, 

зважаючи на питання професіоналів, брати ручку в руки, дивитися, де споріднене, де 

на перетині і писати поправки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно точно. Дякую. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Власне, це ми і пропонуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Власне, це ми і пропонуємо. Тому що висновки Головного 

науково-експертного управління, як правильно зазначили колеги, воно насправді 

дуже ґрунтовне. І їх, ну скажімо так, закон в цілому прийняти не можна в такому 

вигляді, очевидно, то вони дуже ґрунтовні, їх просто треба врахувати. І коли Головне 

науково-експертне управління потім з нашими з правками, які дадуть народні 



депутати до другого читання підготовленого законопроекту, дасть позитивний 

висновок. Тоді будемо вважати, що технологічно ми виконали всі умови 

законотворчої діяльності. 

Колеги, є ще в когось зауваження, пропозиції? 

Тоді пропонується проект рішення комітету на проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України 

"Про стандартизацію". Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстраційний номер 1068 від 

29.08.2019), поданий народними депутатами України Підласою та Кубраковим та 

зазначає наступне. Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є 

приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та 

європейської практики. Та на виконання пункту 6 розділу 6 Закону України "Про 

стандартизацію", яким зокрема визначено Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня опублікування цього закону подати на розгляд Верховної 

Ради України пропозицію щодо внесення змін до законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям цього закону. 

Проектом Закону вносяться зміни до 127 законодавчих актів.  

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом вважає, що 

законопроект не суперечить праву Європейського Союзу. 

Комітет з питань антикорупційної політики у своєму висновку зазначає, що у 

проекті акту не виявлено корупціогенних факторів. Проект акту відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

висловивши низку зауважень та пропозицій вважає, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

За результатами обговорення Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону "Про стандартизацію" (реєстраційний номер 

1068) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу за умови 



врахування зауважень Головного науково-експертного управління при підготовці 

законопроекту до другого читання. 

Рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій направити до Комітету з 

питань економічного розвитку. 

Контроль за виконанням рішення комітету покласти на голову комітету Сергія 

Бабака. 

Якщо… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо, проголосуємо рішення комітету.  

Дякую. Одноголосно. 

Колеги, і останнє третє питання порядку денного, яке є різним. Про 

затвердження складу робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій з підготовки проекту Закону України "Про повну загальну 

середню освіту" (реєстраційний номер 0901 від 29.08.2019). 

Після опрацювання пропозицій і зауважень колег, ми отримали… наших 

народних депутатів, членів комітету, ми отримали перелік, список групи, який 

складається з 43 осіб. Всі члени комітету бачили цей перелік. Якщо не має зауважень 

до нього, давайте, нарешті, затвердимо склад робочої групи, вивісимо його на сайті 

комітету і, дай Боже, щоб робоча група почала працювати і працювати ефективно, 

допомагати нам в доопрацюванні закону до другого читання. 

Колеги, прошу проголосувати і підтримати. 

Дякую. Одноголосно. 

Дякую всім, колеги, за те, що оперативно зібралися. Вибачте, що потурбували 

один одного в обідню перерву. Маємо тепер вільний час. В четвер у нас наступна 

зустріч комітету, засідання комітету з питань двох законопроектів, основного і 

альтернативного… 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В четвер, в четвер о другій годині 15 хвилин. Ні, завтра не 

буде. Дякую, колеги. Гарного всім дня.  


