
СТЕНОГРАМА  

розширеного засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

18 грудня 2019 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги. Кворум є. Сьогодні 

засідання комітету.  

Порядок денний, у нас два питання. Перше. Про затвердження складу 

об'єднаної конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України 

молодим вченим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих 

вчених – докторів наук.  

І питання друге. Це проект Закону про повну загальну середню освіту, 

продовження розгляду, реєстраційний номер 0901.  

Якщо немає заперечень по порядку денному, прошу підтримати його. 

Дякую. Одноголосно, колеги.  

Тоді пункт перший: про затвердження складу об'єднаної конкурсної комісії 

з присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та іменних 

стипендій Верховної Ради України для молодих вчених - докторів наук. Доповідає 

Колюх Валерій Вікторович – голова підкомітету з питань науки та інновацій.  

Валерій Вікторович, прошу.  

 

КОЛЮХ В.В. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект рішення 

щодо затвердження персонального складу об'єднаної конкурсної комісії з питань 

присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим. Тому ви мали 

нагоду завчасно ознайомитись з персональним складом цієї конкурсної комісії. 

Єдине, що добавилося нового до того проекту рішення, це те, що Академія наук і 

Київський національний університет імені Шевченка додали додаткову 

пропозицію в секретаріат комітету нашого стосовно включення ще додатково 

двох осіб, а, зокрема, це Горбачика Андрія Петровича до складу конкурсної 

комісії, декана факультету соціології Київського національного університету 

імені Шевченка, та Сотнікова Євгена Васильовича, провідний науковий 

співробітник сектору спеціальних робіт президії Національної академії наук 

України. Це дві особи, які додатково включені до цього проекту.  



2 

 

І також залишається питання відкритим включення до складу цієї 

конкурсної комісії народних депутатів України, членів нашого комітету, які 

хочуть працювати за згодою.  

Єдине, що хотів би зауважити, що такий персональний склад конкурсної 

комісії є досить великим за обсягом, аж 79 осіб разом з цими двома. Але це 

пов'язано з тим, що дуже багато експертів в різних галузях наук будуть виступати, 

досліджувати ці роботи, які подані на конкурс. Тому з цим якраз і пов'язана така 

велика кількість персоналій, які представлені в складі цієї комісії.  

Тому я би хотів би, щоб ми погодили цей проект рішення. Ну, якщо є 

пропозиції щодо персональної участі персонально народних депутатів України, 

які хочуть працювати в складі комісії, то, будь ласка, ваші пропозиції. 

 

ГРИШИНА Ю.М. А можна уточнення. Пан Валерій, як працює комісія ця, 

за яким принципом, наскільки там велике навантаження? 

 

КОЛЮХ В.В. Ну, комісія працює таким чином, що, ви ж знаєте, що ми 

оголошуємо в газеті "Голос України" персональний склад конкурсантів, які 

подаються на премії молодим вченим. І потім комісія… на попередньому 

засіданні ми затвердили експертний висновок, який мають надавати члени комісії. 

Відповідно до цього експертного висновку ми будемо орієнтуватись і надавати 

пропозиції щодо затвердження персональних осіб, які мають право претендувати 

на премію молодим вченим. Ну, там критерії ми затверджували на минулому 

складі, там експертний висновок і ці всі критерії чітко визначені  формою, 

подивіться попереднє рішення комітету. Тобто ви розумієте, що ми не можемо 

виступати, навіть члени нашого профільного комітету не можемо виступати 

експертами в усіх галузях знань. Ну, наприклад, там хімія, фізика, прикладна 

математика. Тому до складу цієї комісії входять, дійсно, фахівці саме в цих 

галузях науки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є в когось зауваження, пропозиції? Може, 

хтось хоче стати членом комісії, увійти до персонального складу як експерт в 

якійсь галузі.  

 

КОЛЮХ В.В. Чому, по правових науках.  
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ГРИШИНА Ю.М. Давайте мене по правових науках.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви хочете, пані Юлія? Так, прошу. За бажанням. Якщо 

хтось захоче додатися потім в процесі, взагалі без проблем, всіх додамо. Ми на 

будь-якому комітеті зможемо затвердити це рішення. Тому, о'кей. Якщо ніхто не 

проти, додаємо до складу Юлію Миколаївну. Підтримаємо проект рішення.  

Прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. 

Колеги, друге питання проект Закону про повну загальну середню освіту 

(реєстраційний номер 0901) (друге читання). Доповідачі: Колебошин Сергій 

Валерійович – заступник голови комітету і Лис Олена Георгіївна – голова 

підкомітету.  

Єдине що, було прохання від пані Інни з колегами: через те, що вони зараз 

мають відповідальну місію і представляють нашу Верховну Раду і наш парламент 

в Європі, відкласти розгляд її правок на п’ятницю. У нас буде в п’ятницю 

останній комітет, де ми, сподіваємося, закінчимо розгляд питання, законопроекту 

0901. Тому, через те, що в нас є така джентльменська домовленість, давайте 

підемо назустріч. Це якраз приблизно половина правок тих, що залишилися, це її 

правки. Давайте розглянемо всі інші правки, визначимось по них, а правки пані 

Інни залишимо на п’ятницю.  

Якщо ніхто не заперечує, прошу підтримати це рішення. Дякую, 

одноголосно. І тоді… Да, пані Наталя.  

 

ПІПА Н.Р. Лише коротке прохання, перед тим, як ми дійдемо. Я хочу 

привітати нашого голову і наш комітет з першим прийняттям законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я забув. Да, дякую вам дуже, пані Наталю. Колеги, я вас 

всіх вітаю. У нас сьогодні прийнятий дуже потужний законопроект, причому 

прийнятий 321 голосом. Да, я вас всіх вітаю. Це справді наша спільна робота і це 

насправді добре. Тому я вас вітаю.  

Пане Сергію, прошу, вам слово.  

Дякую, Наталю.  

Да, він єдиний, який утримався, але не голосував проти – це важливо. (Шум 

у залі) 
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КОЛЕБОШИН С.В. А мікрофон не включений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все нормально. Пане Сергію, прошу.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, я сподіваюсь… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ви не проти, Сергій Валерійович буде далі вести по 

правках нас, це його законопроект, який він курує. Тому, з вашого дозволу.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, підемо як в понеділок. Да, сподіваюсь, принаймні 

маю надію, що по 0901 буде хоча б така ж кількість голосів, да. О'кей, поїхали. 

Ми йдемо по поправках, які, як ми домовлялися, відхилено робочою групою та 

підкомітетом. Бо всі інші, якщо немає іншої точки зору, ми не будемо, ну, 

вважаємо такими, які підтримані комітетом.  

82 поправка, нардеп Кириленко. У частині першій статті 12…   

……….., вы модерируете эту историю там как-то? 

 

________________. Ми завершили на 74-й. Врахована редакційно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, потім, я подивився, там всі… Да, 82-а, все, 82-а.  

У нас колеги з МОНу затримуються, тому давайте так, якщо до них будуть 

якісь запитання, а ми не можемо без них визначитися, потім повернемося, поки 

що іде мова по списку. 

У частині першій статті 12  після слів "формуються класи" додати слова 

"сталі групи осіб одного року навчання, які спільно здобувають загальну середню 

освіту впродовж всього терміну здобуття". Пропонується відхилити. Відповідно 

до цього проекту класи можуть бути і різновікові, ми пам'ятаємо про це. Якщо 

клас – це група осіб, то що таке група у відповідній нормі, ми не зазначаємо. Це 

така бюрократична історія, тому якщо є необхідність, можемо проголосувати чи 

рухаємося далі? Все, рухаємося далі, відхилили. 

Що у нас далі. 86-а, теж Іван Григорович. У другому абзаці частини першої 

статті 12 слово "порядок" замінити на слово "порядки", після слів "окремих" 

надати слово "навчальних". Відхиляюся тільки у зв'язку з врахуванням попередніх 

поправок. Тому я теж пропоную рухатися далі. Дякую. Якщо хтось проти, кажіть, 

і будемо ставити на голосування. Врахувати, врахувати, врахувати.  
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Відхилити, Констанкевич. Частина сьома статті 12 (це 95 поправка) 

вилучити слова "або різних років навчання". Відхилити, адже таке положення 

дасть можливість закладу освіти більше враховувати індивідуальні потреби та 

інтереси учнів на шляху до їх індивідуальної освітньої траєкторії. Тобто якщо ми 

відхилимо цю поправку, то буде більш врахована індивідуальна потреба. 

Зрозуміло, да, про що йдеться? Тобто, якщо ми звужуємо тільки роком навчання, 

то нам буде важче рахувати, ви зрозуміли. Тому я пропоную і цю, і 96-у від 

Івченка відхилити без особливого обговорення.  

Рухаємося далі. 98-а, Іван Григорович. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 98-у тоді я залишаю. Рухаємося далі. 

Констанкевич, 99-а. Насправді це одна і та ж поправка, що і Івана 

Григоровича. У частині восьмій статті 12 після слів "закладу освіту" додати слова 

"до 1 вересня навчального року". Йдеться про те, що учні розподіляються між 

класами наказом керівника закладу освіту до 1 вересня або до початку, в редакції 

Івана Григоровича, навчального  року. Я теж згоден з пропозицією робочої групи 

відхилити, бо це суттєво обмежує можливості керівника навчального закладу, під 

час… влітку  різне стається, там класи додаються або плинність, яка є між 

класами, рух якийсь є і так далі, так далі, і це суттєво звужує можливість для 

маневру, для адміністрації того чи іншого навчального закладу.   

Тому пропонується… Якщо є думки з цього приводу, якщо немає… тобто 

вони є, звичайно. Відхиляємо, рухаємося далі тоді.  

98-а, 99-а, 100-а, Івченко, це про те ж саме.  

101 поправка, до речі, нардепу від "Голосу" врахована.  

102-а –  врахована.  

105-а теж врахована. Щоб не було потім передайте, будь ласка,  Інні 

Романівні, теж…  

107-а, врахована.  

Так рухаємося, рухаємося. Врахована, враховна, врахована. 

111-а, це Іван Григорович. Тоді, якщо він приєднається пізніше, я пропоную 

потім повернутися до 111, я собі занотував.  
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115-а. Насправді у нас або "Голос", або Кириленко. Ми зараз просто…  

Відхилити, врахувати, врахувати, на розсуд комітету, техніко-юридична 

правка. А що це на розсуд комітету, нагадайте, будь ласка?  

262 абзац, відкрийте 262… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Валерійович, а можна зараз на секундочку 

втрутитися в цей момент. Ми щойно розглядали першим питанням персональний 

склад об'єднаної конкурсної комісії, до нас доєднався заступник голови комітету 

Олександр Анатолійович Лукашев, і він хоче доєднатися до цієї комісії. Ми ж не 

проти? Давайте підтримаємо нашого колегу, повернемося до цього питання. 

Дякую. Тоді долучаємо вас до складу конкурсної комісії.  

Борис Григорович, занотували собі? Дякую.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. 262 абзац, там написано на розсуд комітету. Нагадайте, 

будь ласка, про що йдеться, це між 117 та 118 поправками. На розсуд комітету, 

бачите, я просто… 

 

_______________. Сімейної форми здобуття освіти.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. За півроку чи за рік. Це про це? 

 

_______________. Ні-ні-ні, мова йде про те: індивідуальний навчальний 

план буде складатися в обов'язковому порядку, якщо люди обирають сімейну 

форму, чи за бажанням батьків. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А, я пам'ятаю, да. Тобто йдеться про те, що досить 

часто стається така ситуація, що дитина, вона формально в школі якійсь 

закріплена, але на індивідуальному навчанні. І батьки кажуть, що чому ми маємо 

там якийсь план, який такий самий, як в школі? Ми самі хочемо там будувати 

освітню траєкторію дитини, а ви тільки будете іспити приймати і дивитись, 

навчився він чи не навчився. З іншого боку, є норми про те, що, якщо він в закладі 

от навчальному, то заклад має формувати навчальний план дитини. І відповідно 

до цього нам треба визначатися. Да, я правильно транслював? 

 

_______________. Да, йдеться про тих дітей, які мають оформлену сімейну 

форму навчання. Тобто контроль з боку школи. 
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КОЛЕБОШИН С.В. Це звужує, якщо ми поставимо, що це на розсуд батьків 

або учня самого, це звужує контроль з боку школи. Це так і є воно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи потрібен контроль з боку школи, якщо це 

справді сімейне навчання? Вони все одно будуть складати іспити в школі, і все 

одно контроль буде шкільний. 

 

_______________. О'кей. Дивіть, тут або ми формуємо індивідуальний план 

дитини, даємо завдання в обов'язковому… з другого боку ми розуміємо, що є 

проблема сімейників, які приходять у школу, і школа, не хотячи, тобто вона з 

неохотою реагує на запит батьків, які мають бажання організувати сімейну форму 

навчання. І це, так би мовити, теж ускладнює процес взаємодії між школою і 

батьками. Тому, оскільки на робочій групі ми не досягли консенсусу, тому це на 

рішення комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо ми не досягаємо консенсусу в формальних 

питаннях, то давайте, може, зробимо тоді, поставимо… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. На голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  поставимо просто во главу угла дитину. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я теж вважаю, що у нас досить багато запитів від 

сімейників. І ми розуміємо, що скоріш за все ця форма навчання буде, скажемо 

так, да, прогресувати у кількості, давайте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя, що ви думаєте з цього приводу? Так-так, да. 

Ні, я просто переймаюсь за те, що, якщо ми поставимо в обов'язковому 

порядку погодження от тих індивідуальних навчальних планів, щоб вони не 

перетворилися на ті навчальні плани, які є в школі. Ну, тобто… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, в 95, я думаю, відсотках просто батьки будуть 

брати навчальні плани школи і по них рухатись. Якщо хтось окремо це хоче, ну… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ж не забороняє їм справді брати індивідуальні 

навчальні плани в школі, якщо вони свій не можуть зробити. Але, якщо вони 
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хочуть мати альтернативне, але все одно будуть здавати потім іспити в школі, ну, 

чому ні.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді пропоную… 

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да.  

Ставлю на голосування от в тому вигляді, який написаний праворуч від "на 

розсуд комітету".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За бажанням учня та/або його батьків.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, те, що виділено. Хто за те, щоб цю норму 

підтримати і надати дійсно таку більш академічну свободу дітям та батькам. 

Одноголосно, тому "проти" та "утримались" не пишемо.  

Рухаємось далі. Відхилено правку Кириленка, 121-а. Якщо Іван Григорович, 

ну, протягом години ще не з'явиться або там коли ми дійдемо до якогось 

логічного етапу, то будемо розглядати.  

Так само 122-а.  

Йдемо далі. 126-а. Статтю 14 доповнити окремою частиною п'ятою такого 

змісту: "За розробку, супровід, виконання індивідуального навчального плану 

працівникові встановлюється доплата у розмірі та порядку визначеному 

законодавством". Відхилити, оскільки це питання потребує фінансово-

економічного обґрунтування, розуміння джерел і обсяги виплати додаткових 

доплат. Ну і взагалі-то кажучи це, ну, ця довга дискусійна історія, що викладачі в 

школі або завучі і так далі… Ну, якщо ми будемо кожен їх крок додатковою там 

доплатою чи чимось ще супроводжувати, то тоді ми підйом з другого на третій 

поверх теж маємо оплачувати бо це витрачання калорій. Тому моя пропозиція, ну, 

лишитися от на позиції комітету, робочої групи, та відхилити. Потребує 

обговорення? Рухаємось далі.  

Наступна поправка, це "Голос", тому її відкладаємо.  

133-я, Кириленко. Відкладаємо.  

135-а, Кириленко.  

Рухаємось далі. Врахована поправка партії "Голос".  
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Відхилена поправка народного депутата Лис. Частину третю статті 17 

викласти в наступній редакції: "Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання 

результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної 

програми, вибір форм, зміст та способу здійснювати педагогічні працівники 

закладів освіти та інші особи, які можуть бути залучені до цього закону". Ну, і там 

далі визначені… ну, як здійснюється формувальне це оцінювання. Воно 

відхилено, оскільки врахована поправка номер 154.  

Пані Олена, ви будете наполягати? Ні. Рухаємось далі. Ну, хтось? Ні.  

Рухаємось далі. Поправка 139 Івана Григоровича. Вона на розсуд комітету. 

Поки що тримаємо її. 

Так. Далі "Голос". Відпускаємо. Ні. 35 стаття. "Голос". "Голос". 

149-а Іван Григорович.  

Врахувати. Врахувати. Врахувати.  Відхилити.  

Так, учасники освітнього процесу, це стаття 19. Пані Констанкевич 

пропонує статтю 19 викласти у такій редакції. І там щось пішло… 

 

_______________. Мова іде про те, що вона хоче написати основні посади 

педагогічних працівників. Ми вважаємо, що це недоцільно робити, бо ніхто не 

може сказати, які посади є основними. І, крім того, на рівні постанови Кабінету 

Міністрів  врегульовано, визначено весь повний перелік цих посад.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я згодний. Тим більше, що може бути інше. В нас, 

наприклад, там останні декілька років по інклюзії прийшли новели суттєві і 

класні. І з'явились нові посади фактично. Тому це зайва зарегульованість, як на 

мене. Є бажання висловитись? Чи ви згодні з відхиленням і рухаємось? 

Рухаємось. Дякую.  

Врахувати. Відхилити, це "Голос", не трогаємо. Врахувати. Відхилити, це 

теж "Голос".   

172 поправка, нардеп Івченко. У частині першій в абзаці 1 слова "моральні 

якості та стан здоров'я яких дозволяють виконувати професійні обов'язки" 

вилучити. Ну, відхилено, оскільки моральні якості вчителя є дуже важливою 

складовою його компетентності. А пункт 3 1 статті… частини першої статі 41 

Кодексу законів про працю щодо вчинення працівником морального проступку в 
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основному стосується вчителів і має відповідну судову практику. Тому якщо 

немає інших думок, я пропоную зупинитись на пропозиції робочої групи. 

Рухаємось. Дякую.  

На розсуд комітету пропонується поправка 178 нардепа Констанкевич. 

Абзац третій частини другої статті 22 вилучити. А саме: за бажанням особи, яка 

приймається на посаду педагогічного працівника державного комунального 

закладу освіти, з нею може бути укладено строковий трудовий договір відповідно 

до вимог законодавства про працю. 

Я готовий прокоментувати. Ми дискутували це питання. Здається на 

перший погляд, що це норма, яка, ну, скажемо так, дає додаткові можливості для 

педагогічного працівника. Оскільки він може обирати безстроковий чи строковий 

договір. Я зауважу, що йдеться виключно, це не про пенсійний вік. До цього ми 

дійдемо потім. І я хотів би, щоб ми так уважно послухали, бо це питання, яке буде 

точно дискутуватися, і питання, яке буде цікавити профспілки максимально.  

Але з чим ми зіткнемося, якщо буде це? От я даю просто 100 відсотків, 

абсолютно впевнений. Буде категорія директорів, умовно кажучи, які 

перестраховщики такі, які будуть казати, давай, ти хочеш до мене в школу, давай 

перший рік ти попрацюєш або два роки там попрацюєш на строковому, а там далі 

подивимося. І людина буде на такому гачку. І це не та історія, яка буде 

стимулювати цю людину, ну, скажемо так, класно працювати, бо ми розуміємо, 

що мотивація буде інша трохи. Будуть директори, які будуть просто не 

перестраховуватись, а свідомо це робити для того, щоб, ну, теж саме, тримати на 

гачку, тобто не перестраховуватись, а просто свідомо це робити. І ми прийдемо до 

того, що я побоююсь, не кажу, звичайно, я в майбутнє не можу дивитися, але 

побоююсь, що переважна кількість будуть не обирати за власним бажанням, а їм 

цей вибір буде нав'язаний. Саме ці побоювання особисто мені диктує те, що я 

скоріш за те, особисто я, за те, щоб цю поправку нардепа Констанкевич 

підтримати.  

Хотів би, щоб висказалося міністерство теж і інші колеги. Бо, я знову кажу, 

якщо ті поправки вони такі більш бюрократичні, тут така історія досить суттєва.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Колеги, я теж хочу підтримати те, про що сказав пан 

Сергій. У нас трудове законодавство передбачає спеціально можливість 
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укладення строкового трудового договору у визначених тільки кодексом 

випадках. Чому? Тому що завжди, коли йде мова про можливість укладення 

строкового трудового договору, завжди роботодавець або обере самостійно, або 

так побудує діалог, що цей договір все-таки буде строковий.  

Тому, звичайно, якщо ми хочемо запобігти таким ситуаціям, то в даному 

випадку ми не захищаємо працівників. Тому що завжди у нас роботодавець,  

знаємо, має привілейоване становище. Тому я тут підтримую, що практично може 

на практиці саме до цього прийти.  

Ви як, ………? 

 

_______________. Зважаючи на те, що у нас може бути добрий намір, але 

погана реалізація, то ми готові зняти цей нюанс, хоча ми виходили з добрих 

намірів, бо контрактна форма роботи передбачає ще плюси додаткові, які можуть 

бути… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, але це благими намерениями… 

 

_______________. Все, ми зняли цю поправку.  

Дякую.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Представник Уповноваженого да…  

 

_______________.  (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ще хтось з колег  нардепів. 

Тоді є пропозиція підтримати поправку нардепа Констанкевич і вилучити 

абзац третій частини другої статті 22. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую. 

Занотуйте і... (Не чути) Плюс в карму від профспілок.  

Так, на розсуд комітету, Івченко. Це така ж сама поправка, тому ми її 

фактично підтримали теж, можна, врахували, відмітити. Це 179-а. Рухаємося далі. 

Фактично, якщо ми кажемо про те, що ми підтримали поправку попередню, 

то 180-а, абзац четвертий частини другої статті 22 вилучити, автоматично тягне за 

собою, бо це за ініціативи однієї зі сторін трудовий договір може бути укладений 

в письмовій формі. Ми убрали цей трудовий договір, тому немає сенсу навіть 

розглядати. Вона автоматично врахована. Так, є. 
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Наступне питання, яке теж треба обговорювати. Я нагадаю, норма така: 

педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої 

освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, 

працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від 1 до 3 років. 

Про що йдеться, всі зрозуміли. Є відповідні поправки Івченка, 

Констанкевич, щоб вилучити цю норму. І тут моя позиція, особисто моя, вона 

насправді трохи відрізняється від позиції по попередньому питанню. Я згодний з 

критикою того, що ця позиція – це не шлях для молодого вчителя в школі, 

невеличким відсотком, скажемо так, шлях. Але це фактично така от академічна 

або професійна мобільність для адміністрації школи з точки зору того, що досить 

часто ми маємо в школах ситуацію, коли вчителі, скажемо так… Можна я таку… 

 

ГРИШИНА Ю.М.  Сергію, а може, ми просто проголосуємо. Ми ж всі вже 

про це говорили. Я думаю, що всі підтримують тут… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да. Я тут, наскільки тут розумію, є уповноважений 

Президента… ой, Президента,  Верховної Ради з прав людини, да, позиція ця. 

Тому, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, а можна… 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, можна запитання по вашому спічу? А 

де є дискримінація за віком, тут вказаний вік? 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пенсійного, але ж вік не вказаний. Пенсійного статусу 

нормально, тоді дискримінації за віком не буде? Ні, просто для мене запитання. 

Чому? Бо юристи-конституційники кажуть інакше. Чекайте, чекайте, те, що 

розуміють і те, що написано, це ж по-різному, правда? Просто для мене, мені 

цікаво, бо конституційники кажуть, що немає дискримінації за віком. Є 

дискримінація за віком, коли вказаний вік, там якась цифра, неважливо яка, 18, 65.  

_______________. Є можливість оформлення пенсії, якщо є інвалідність. Це 

буде тоді порушення інших конвенцій… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за відповідь. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Там не йдеться про пенсію за інвалідністю, там йдеться 

якраз які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком. Наскільки 

я знаю, колеги з міністерства казали, що є відповідне рішення конституційників. 

Будь ласка, Олександр. 

 

_______________. Ми насправді це питання дуже довго і проговорювали, і 

збирали інформацію, оскільки ми не могли його так просто написати, розуміючи, 

що, дійсно, будуть питання. Тому ми  продивилися всі рішення Конституційного 

Суду, які є у нас в Україні, які  стосуються вікових питань, і є рішення 

Конституційного Суду 2007 року, де Конституційний Суд аналізує чітко статтю 

24, яка, власне, говорить про те, що не може бути привілеїв і обмежень за будь-

якими ознаками, і Конституційний Суд чітко говорить про те, що, перше, в цій 

статті 24 немає віку як окремої ознаки, але там є "та іншими ознаками". Друге. 

Але при цьому Конституційний Суд робить висновок, що під іншими ознаками 

теж не можна розуміти вік. Крім того, Конституційний Суд чітко говорить про те, 

що насправді все наше законодавство, якщо уважно подивитися, воно ґрунтується 

на тому, що з певним віком людина або втрачає певних прав або набуває певних 

прав. І тому, в принципі, вік не можна розцінювати як ознака, за якою там не 

може бути, не можуть бути врегульовані в тому числі певні трудові права.  

Крім того, ми аналізували європейську практику, дивилися різні… Ну, у нас 

є перелік документів міжнародних і, зокрема, у справі, там, Європейський суд 

проти конкретних фізичних осіб. І вони всі говорять про те, що якщо є законом 

визначена мета і логіка в цьому, щоби вводити певні обмеження, то це 

припускається. І, зокрема, вони дуже, ну, використовують такий термін, як 

"баланс поколінь". Якщо законодавець з метою збалансування вводить певні 

обмеження для людей, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за віком, 

то це нормально. У нас якраз ситуація в країні, що, наприклад, державні 

службовці при досягненні пенсійного віку взагалі звільняються без будь-яких 

обговорень, вони просто звільняються. Ми ж пропонуємо іншу абсолютно норму, 

ми не збираємося звільняти педагогічних працівників, тим більше ми розуміємо, 

що багато педагогічних працівників, вчителів дуже достойні, і давайте ще 
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спробуємо пошукати їх на ринку праці, ми пропонуємо лише переводити їх на 

відповідні строкові договори. Тому мова не йде про обмеження можливості далі 

працювати безпосередньо в школі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так само інформую, що я робив відповідні запити до 

посольств країн Європи. Хочу зауважити, що ця норма в більшості країн Європи 

працює, це німецька модель, австрійська, угорська, литовська, румунська. Далі, в 

Польщі у нас така сама норма, змішена модель у Франції, у Фінляндії, у Швеції. 

Тобто ми тут не вигадуємо якогось велосипеда, а ми фактично рухаємось в тому 

тренді, який є в європейському законодавстві.  

Да, будь ласка.  

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Так правильно, там мова йшла про звільнення… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А тут про переведення з безстрокового на строковий. 

 

_______________. Така сама норма була колись внесена в Закон "Про вищу 

освіту", коли звільняли керівників, ректорів, при досягненні пенсійного віку. Ця 

норма дійсно була визнана неконституційною і була вилучена з закону. Але зараз 

ми не говоримо про звільнення.  

 

________________. Якби про контрактну форму, то не треба було б казати 

про …......, а зробити імператив, що може бути переведено на контрактну форму в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Тоді контрактна форма дозволяє тут 

бачити певні компенсатори за те, що людину обмежують у використанні 

строку……. Оце є захист, це є гарантії. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. В кого з колег ще є бажання висловитись? Тоді я 

пропоную перейти до голосування. І ставиться на голосування пропозиція. Зараз, 

я так сформулюю. Хто за те, щоб врахувати поправку нардепів Івченка і 

Констанкевич щодо вилучення частини другої статті 22? Хто – проти? Хто – 

утримався? Поправку відхилено. 

А, ну, так само, да. Поправку відхилено, вона не набрала необхідної 

кількості голосів "за". Рухаємось далі. Це дві поправки, вони однакові.  
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Так, 183 поправка, нардеп Констанкевич. Це щодо приватних та 

корпоративних закладів освіти. Є необхідність читати чи всі бачать? "Після 

абзацу шостого частини другої статті 22 додати новими абзацами такого 

змісту…" 

 

ГРИШИНА Ю.М. Колеги, а можна пропозицію? Наприклад, ми можемо 

зробити так, що тих народних депутатів, які вносили правку, які сьогодні не 

присутні, не обговорювати їх правки, а прийняти, а голосувати рішення 

підкомітету?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Не зовсім згодний. Ми бачимо тільки що… Пані Юля, 

ми тільки що от по поправках по строковим договорам і там, і там бачили, що це 

була важлива історія. Там ми підтримали от тих самих депутатів, а там ми 

відхилили. Тому от тут є вузькі такі  питання, і якщо ми випустимо їх, то ми 

будемо не праві, скажемо так. А я не буду на себе брати відповідальність казати, 

що ця поправка важливіша ніж ця, бо у інших депутатів може бути інша думка. 

Ми всіх запрошували, наскільки я знаю, да? Всіх запрошували, але ми розуміємо, 

що всі в комітетах зараз працюють.  

 

ГРИШИНА Ю.М. А є такі правки, які наприклад не потрібно обговорювати, 

де є рішення вже таке, що не потребує обговорення? Чи всі потрібно обговорити?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Якщо воно таке не суперважливе, то я ж кажу, я 

пропоную просто підтримати і рухатись далі. Якщо воно важливе, я спеціально 

ставлю до уваги до всіх.  

Колеги з МОНу, будь ласка, по цій поправці нагадайте, в чому там нюанси? 

 

_______________. Приватники, наприклад, страшенно заперечують цю  

норму, тому що норма передбачає, що заробітна плата педагогічних працівників 

приватних закладів не може бути нижчою ніж передбачено законодавством. І 

вони говорять, слухайте, є ті ж самі, при релігійних організаціях школи, в яких, в 

принципі, може бути заробітна плата і менша, і там педагогічні працівники 

працюють не тільки через заробітну плату. І вони кажуть, слухайте, ми розуміємо, 

що ви на рівні законодавства можете встановлювати певний рівень, але ви при 

цьому витрачаєте публічні кошти із держбюджету. А чому ви в даному випадку 
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лізете до нас в карман і говорите, скільки нам платити заробітну плату своїм 

педагогічним працівникам. Тому тут прохання від них було відхилити і ми не 

бачили чому маємо… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Хто бажає висловитись з цього приводу? Якщо немає, 

тоді…  

 

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я пам'ятаю цю аргументацію. Є пропозиція підтримати 

рішення робочої групи та відхилити цю поправку.  

Хто – за? Одноголосно, да?  Утрималась пані Наталка. 

Рухаємося далі. Це Іван  Григорович, 184-а. Може у нього спитати, якщо він 

не буде наполягати? Да. Да. Знов Іван Григорович.  

Далі, врахована поправка колег з "Голосу", ще одна врахована поправка 

колег з "Голосу". Врахувати, врахувати.  

Відхилити, Констанкевич, 191 поправка. У частині четвертій статті 23 слово 

"граничному" вилучити, це йдеться про педагогічну інтернатуру.  

Я нагадаю чому, я теж насправді… Це про неї, да? Я теж пропонував 

поставити якусь вилку від 10 відсотків до 20, але ми розуміємо, що цих коштів де-

факто немає, і ми тоді будемо підставляти адміністрації шкіл під проблеми, 

оскільки вони не зможуть виплачувати в рамках цієї вилки, особливо це 

стосується педінтернатури у великих містах, де хронічна нестача коштів освітньої 

субвенції. Якщо б ми у бюджет 2020 закладали кошти, мали б прогностичні якісь 

цифри, то це б мало сенс. Зараз цього сенсу немає, бо ця норма не буде просто 

виконуватися, особливо якщо ми не вилку поставимо, а як пропонує пані Ірина 

Констанкевич, просто 20 відсотків і все, цих коштів точно не буде. Тому 

міркування таке, щоб відхилити. 

Є питання? Рухаємося, нема? О'кей, відхилено. Рухаємося далі. 

Поїхали, стаття 24. Теж звертаю увагу, от чому, пані Юлія, треба проходити 

всі, бо тут поправки, які про оплату працю педагогічних працівників, і ми 

розуміємо.  

Стаття 24 викласти у такій редакції. Це назву, да? Педагогічне 

навантаження та оплата праці… Педнавантаження є частиною… Ну, да, там 
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просто, фактично, вона така, буквоїдська історія. Якщо не заперечуєте, то ми 

лишаємося назву статті такою, якою вона є. Ніхто не заперечує? Рухаємося далі. 

Далі поправка насправді політичної партії "Голос", яка концептуальна, тому 

ми її будемо дискутувати в п'ятницю.  

Поправка Констанкевич врахована редакційно. Я не буду тут зупинятися на 

деталях, оскільки я, дійсно, так прогнозую, що в п'ятницю ми будемо дискутувати 

цю історію.  

Кириленко, враховано. Враховано, враховано. Фактично, ми, да, 24 статтю 

пройшли, тому я не буду зупинятися там. 

Далі, 201-а, Іван Григорович. Там буде далі простіше. Да, там вона 

врахована, здається.   

204-а, 205-а, 207-а "Голос".  

216-а, Констанкевич. Частина друга статті 26 доповнити абзацом такого 

змісту: "Надання психолого-педагогічних та ……….розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти та не 

отримають відповідної допомоги, забезпечуються ІРЦ". Вона відхилена, оскільки 

ІРЦ надають послуги не тільки дітям, які не відвідують заклади освіти. Більше 

того, міністерство рекомендує… 

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  210-а. У мене нолик на шестерочку похож. ІРЦ. Да, 

більше того, міністерство рекомендує якраз ІРЦ створювати на базі шкіл, а не 

окремо робити, або там позашкілля і так далі. Для інтеграції, для того, щоб це 

була інклюзія, дійсно, а не окрема якась історія.  

Є пропозиції... Хтось бажає щось? Або згодні і рухаємось? Ставити на 

голосування чи рухаємось? Рухаємось, всі згодні? О'кей. 

Далі. 211-а, це про те ж саме. Тому автоматично рухаємось далі. Техніко-

юридична правка. Є сенс обговорювати? Це просто техніко-юридична. Да. Я не 

бачу сенсу, це абсолютно така.  

Далі "Голос" поправка неврахована. Техніко-юридичні правки будемо 

зупинятися, або просто довіряємо юристам та технікам?  

 

ГРИШИНА Ю.М. Пропоную не зупинятися.  
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КОЛЕБОШИН С.В. Зупинятися?  

 

ГРИШИНА Ю.М. Пропоную не зупинятися.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. У мене нуль і шість – не зупинятися, 

зупинятися.  

Так, далі, "Голосу" поправка, яка відхилена на п'ятницю. Знов "Голос". Знов 

"Голос".  

В п'ятницю ми закінчимо за проханням. Але я так наголошую, що маємо 

закінчити в п'ятницю, щоб ми були готові на перший тиждень, який в січні, 

виходити в залу. 

Так, знову Іван Григорович. Я попросив пані Наталю, вона з колегами 

поговорить, щоб на п'ятницю ті поправки "Голосу", які не є суттєвими, або на 

яких вони не будуть наполягати, щоб ми відразу їх прибрали і дискутували по 

тих, по яких от позиція принципова. Бо зараз 79 поправок "Голосу" нам ще треба 

подискутувати. 

Відхилити, відхилити. Так, врахувати. Дуже багато яких враховані. 

Враховано. Знову "Голос", відхилено. Знову "Голос". 

На розсуд комітету: 246-а, Констанкевич. Реорганізація і ліквідація закладів 

загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише за згодою 

територіальних громад та прийняття відповідного рішення. Я згадую, там була в 

нас дискусія. Олександр, нагадайте, будь ласка, там деталі та нюанси, або 

Любомира, так, хто… 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Справа в тому, що ми довго дискутували тут під час 

засідання підкомітету і прийшли до висновку, до цієї редакції. Просимо 

підтримати рішення у цій редакції, яка зараз викладена, щодо громадського 

обговорення як елементу обов'язкового при прийнятті рішення, але не 

погоджуватися з редакцією, яка була запропонована пані Іриною Констанкевич. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Є бажаючі виступити, нардепи? 

 

ГРИШИНА Ю.М.  Ми обговорювали це і… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ми обговорювали багато і на робочій, і на підкомітеті. 



19 

 

ГРИШИНА Ю.М. Ми погоджуємося з кінцевим варіантом. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Лишаємо ту редакцію, яка зараз в правому стовпчику, 

так? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі згодні? Треба? Все, тоді рухаємося. Лишаємо цю 

редакцію. 

Так, далі "Голос", 248-а, Констанкевич. Доповнити абзац перший такого 

змісту: типовий статут закладів загальної середньої освіти розробляється та 

затверджується органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Аргументація: відхилити, оскільки слово "типовий" фактично уніфікує, всі 

будуть …… цим типовим. Це та сама історія про універсальний профіль. 

універсальний профіль – це взагалі оксюморон какой-то. Тому є пропозиція 

відхилити і рухатись далі. Да, згодні? О'кей. 

250-а. Заклад загальної середньої освіти, пропонує нардеп Івченко, 

доповнити таким абзацом: "заклад загальної середньої освіти може здійснювати 

діяльність на підставі модельного статуту затвердженого Кабміном". Відхилити, і 

аргументацію ви бачите. Модельний статут буде або складатися виключно з тих 

норм, які є в законах, тобто це буде номінальна історія буде, просто ми вигадаємо 

ще одну сутність, ми просто плодить их будем. Тому моя пропозиція відхилити. 

Згодні? Рухаємося далі. "Голос". Далі поправки "Голосу"  враховані.  

256-а, Констанкевич. Частину першу статті 35 доповнити абзацом такого 

змісту: "Типове положення про заклад загальної середньої освіти затверджується 

Кабміном". Відхилити… та ж логіка типове, слово "типове". Тому я просто 

пропоную рухатись далі. Івченко це про те ж саме, 257-а.  

Я всіх вітаю, ми всередині поправок, але ми відклали дуже багато.  

Врахована. "Голос" –  відхилено, не трогаємо. "Голос".  

А ми до неї ще не дійшли, здається. Тоді … там "Голосу" поправки і ми 

будемо дискутувати Юля. Все одно, ми зараз почнемо дискутувати, а потім в 

п'ятницю будемо дискутувати. А зараз ми по-людські домовились, що не будемо 

розглядати без… 
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ГРИШИНА Ю.М. Пане Сергію, якщо ви по-людськи домовились, то я, 

звичайно, не буду проти. Я повністю підтримую.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Я дякую. Я хотел сказать, но лучше промолчу.  

270-а, Констанкевич. Першу частину статті 36 доповнити пунктом 5 такого 

змісту: "професійної спілки". Відхилити, адже профспілки представляють і 

захищають права та інтереси працівників перед роботодавцем, проте не беруть 

участь в управлінні закладом освіти. Аргументація абсолютно зрозуміла. Якщо є 

бажання… Ні? Рухаємося далі. Вважаємо відхиленою. Добре.  

Іван Григорович, ми декілька ваших поправок не розглядали без вас, не 

декілька, їх  там вже 12 набралося.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Вони не руйнують, да, вони пов'язані або враховані 

аналогічні якісь і редакційно, або… Без вас ніякого, якщо ви не наполягаєте на 

цих… Тоді на поправках від 111, 115, занотуйте, 121, 122, 133, 135 139, 149, 184, 

185, 201 та 227, да,  або вони відхилені з певною аргументацією, далі будемо… 

271-у ми пройшли.  

272-а, Констанкевич. Про те саме абсолютно, тому я пропоную рухатися 

далі.  

Далі поправка Івана Григоровича врахована.  

Далі "Голос", не чіпаємо до п'ятниці. 

Далі відхилити Констанкевич, 284-а. Після  слів "має вищу" додати слово 

"педагогічну". Це йдеться про керівника закладу освіти, чи зобов'язаний він мати  

вищу педагогічну освіту, чи зобов'язаний він мати просто вищу освіту. Я вважаю, 

що, враховуючи страшенну кадрову нестачу адміністраторів шкіл і враховуючи 

той рівень педосвіти, який зараз у нас, на жаль, спостерігається, я абсолютно 

впевнено кажу, що я за те, щоб відхилити цю поправку. Рухаємося. Я б не 

працював директором, до речі. Я потім перепідготовку проходив, все нормально.  

285-а це про те ж саме, тому рухаємося далі.  

"Голос" поправку не чіпаємо. Дві поправки "Голос" поспіль враховані. 

Враховано, враховано. 
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297-а, Іван Григорович. Після абзацу восьмого частини четвертої статті 38 

додати новий абзац такого змісту: "Здійснювати зарахування, переведення, 

відрахування учнів, а також їх заохочення, відзначення та притягнення до 

відповідальності відповідно до вимог законодавства". На сьогодні це віднесено до 

повноважень педагогічної ради. Якщо ми віднесемо це на етап законодавства, то 

тоді, ну, ми: а) нівелюємо повноваження педради, а б) ми будемо мати кучу, ну, 

проблемних ситуацій, оскільки там до судів треба йти чи ще кудись. Тому, якщо 

не наполягаєте, ми рухаємось далі.  

Далі. Врахувати, врахувати. Так, "Голос", не чіпаємо.  

Так, харчування. Іван Григорович, пункт "Організувати харчування та 

сприяти медичному обслуговуванню учнів" доповнити словами "відповідно до 

законодавства контролювати проходження у встановлені терміни учнями та 

працівниками закладу обов'язкових медичних оглядів та щеплення". Пропозиція 

робочої групи відхилити, адже багато чого не врегульовано законодавством, а 

слова "відповідно до законодавства дозволятимуть не вживати належних заходів 

реагування, якщо щось не передбачено законодавством". Ми знаємо, наскільки 

мені відомо, що зараз Офісом Президента планується суттєва робота щодо 

покращення норм законодавства по організації харчування та взагалі безпечного 

середовища в школі, і я думаю, що ці норми будуть врегульовані, і ми зможемо 

автоматично це… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Чому з'явилась така правка. Мабуть, всі знають, що на 

даний момент 3 відсотки… (Не чути) Зрозуміло, що це видатки з бюджету, 

зрозуміло, що це непрості речі, але здоров'я нації під такою загрозою… (Не чути)  

Звичайно, не всі погоджуються, звичайно для декого це лячно, тим паче коли є 

поодинокі випадки з летальними наслідками, і вони зараз становляться 

резонансними. Але, друзі, закривати на це очі не можна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я б ще доповнив би насправді Івана Григоровича. 

Це проблема справді комплексна, мова не тільки про харчування, не тільки 

харчування робить, на жаль, 97 відсотків нездоровими, а ще і якість води. Хочемо 

ми це визнавати чи не хочемо, але… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Питна вода – це сто відсотків. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. А наші навіть науковці вже кажуть, що в принципі у 

нас тільки в горах залишилась чиста вода, тому це взагалі велика проблема.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. І ця поправка, про яку каже Іван Григорович, там ще є 

така от норма, ми всі знаємо, ну всі, хто там цікавиться, зараз цей страшенний рух 

антивакцинаторів, скажемо так, і ці всі байки про те, що там і так далі, і так далі 

там. Є пропозиція, да, заслухати Міністерство освіти. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Розглядаємо статтю повноваження керівника. Я дуже прошу 

не давати додаткових повноважень керівнику, за які він буде потім нести 

відповідальність. Давайте ми зупинимося на словах "організовувати харчування 

та сприяти медичному обслуговуванню учнів". Давайте не будемо писати 

директорам ще невластиві для нього функції. Бо якщо ми зараз запишемо йому, 

що він контролює щеплення, медичні огляди і обов’язкове щеплення, це буде… 

Даруйте, будь ласка, давайте подумаємо про директора. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А де в нас врегульовано, нагадайте, той факт, ну взагалі 

харчування, медичне, воно ж не тільки…? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. За це несе відповідальність директор. Ми зараз розглядаємо 

статтю про повноваження директора.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. А в інших статтях це… 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Є ще повноваження засновника, щодо організації 

харчування.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ага, от. Тоді так… Да, да, відповідна рада. Тому да, я 

згодний, я забув насправді, що ми в статті по керівника закладу освіти, і ми тут 

навпаки йому гірше будемо робити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а якщо ми просто до цього, якщо ми врахуємо її 

частково і напишемо от так, як зараз є по тексту, але додати слова "відповідно до 

законодавства".  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Можна? Ми дуже серйозно підходили на робочій групі до 

цього питання. Якраз чому ми не хотіли "відповідно до чинного законодавства", 

бо розумієте, коли… Якщо чогось не буде прописано, директор завжди може 
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сказати: слухайте, я тут не при чому, тут це не передбачено, порядку немає і 

третє, десяте. Ми якраз виходили з… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я прекрасно розумію, воно на самому початку було 

сказано, що відповідно до законодавства його немає.  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Так, ми навпаки ширше хотіли дати. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Але колега правильно сказав, що можна обмежитися тим, 

що хоча би задекларувати, бо ми опікуємося цим. Пам'ятаєте ви сказали: "Отут 

можна поставити крапку". Врахувати частково. Показати, що все-таки це питання 

єсть, проблема ця існує і цю проблему все рівно нам розв’язувати, бо це здоров'я 

нації. Давайте частково, от так, як ви сказали, поставити крапку там, де 

розшифровка, яка не потрібна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте… Да, Любомира Степанівна. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Хочу просто з практичної точки зору, Старосамбірський 

район Львівської області, частина цього району не забезпечена гарячим 

харчуванням. Зважаючи на інфраструктуру, яка там є. Колеги, ми крайнім робимо 

директора, давайте не будемо робити крайніми директора, давайте ми все ж таки 

ці повноваження залишимо за засновником. Тому що директор не може нести 

відповідальність за організацію гарячого харчування, якщо він не може… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А там немає контролювати. Чи відповідно в 

законодавстві. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекайте, можемо…  О'кей, я розумію про що говорить 

міністерство. Ми можемо цю  норму перенести тоді в обов'язки засновника? Саме 

в цьому вигляді… 

_______________. (Не чути)  
 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте це тоді покладемо на засновника, як ви думаєте?  

_______________. (Не чути)  
 

КОЛЕБОШИН С.В. Отже, редакція буде: "організувати харчування та 

сприяти  медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства". Крапка. 
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Згодні? Врахувати частково. Відмітьте, будь ласка. Враховано. Де-факто 

враховано. Рухаємося далі.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. 308-а, Івченко. В передостанньому абзаці слова "в разі 

наявності" та "строковим" вилучити. Керівники закладів освіти у нас працюють на 

основі строкових договорів, тому ця поправка за думкою робочої групи має бути 

відхилена. Є необхідність?  

Рухаємося далі. Далі "Голос" не чіпаємо зараз, раз, два, три поспіль. 

Констанкевич, 312. Абзац перший частини четвертої статті 39 викласти в 

такій редакції: "Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує 

конкурсну комісію, чисельність якої повинна становити від 8 до 16 осіб, до складу 

якої на паритетних засадах входять представники…" і далі там якесь 

перерахування. Пропонується відхилити, адже при наявності трьох 

представницьких сторін кожна сторона делегуватиме від 2 до 5 осіб, більше не 

потрібно. Йдеться про те, що це занадто велика буде ця комісія, особливо це буде 

стосуватися невеличких таких сільських районів та громад, де важко буде набрати 

навіть ті 7-8 осіб для того, щоб вони той конкурс провели. Тому 6-15,  це більш 

така раціональна історія, ніж 8-16. Згодні? Дякую. Рухаємося далі.  

"Голос". Техніко-юридична правка, не чіпаємо. Вибачте, да, великий 

законопроект. Знову "Голос", "Голос".  

329-а, Івченко. Абзац перший частину тринадцяту доповнити реченням: "У 

такому разі керівнику закладу надається право повернутися на педагогічну 

посаду, яку він обіймав до призначення на посаду директора". Це дійсно 

пропонується відхилити, оскільки на цій посаді сто відсотків вже буде працювати  

інша особа, і ми будемо створювати постійні конфлікти та судові позови. 329. 14 

грудня редакція. 329-а. Згодні? Це реально буде постійний конфлікт. Тоді 

рухаємося далі. 

332, Констанкевич. Абзац третій частини тринадцятої статті 39 виключити. 

Будь ласка, колег з МОН я пропоную прокоментувати. 

 

_______________. Мова йде про те, що ми прописали в законопроекті, які 

можуть бути підстави для дострокового звільнення керівника закладу загальної 
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середньої освіти і які мають бути передбачені в його контракті, і зокрема мова йде 

про порушення вимог цього закону щодо мови освітнього процесу, порушення 

вимог статті 30, 31 Закону України "Про освіту", 30 зокрема стосується 

прозорості. І нам неодноразово вже говорили, незважаючи на те, що пройшло два 

роки після прийняття Закону "Про освіту", засновники закладів освіти нічого не 

можуть зробити з директорами шкіл, які просто не хочуть показувати свої 

фінансові прибутки, стан, звітність і так далі. Далі, порушення прав учнів чи 

працівників, що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили. Якщо 

дійсно є рішення суду і встановлено, що директор школи по відношенню до учня 

або працівника порушив законодавство, то це може бути підставою для 

дострокового розірвання контракту з директором школи. Систематичне 

неналежне виконання інших обов'язків керівника, визначених цим законом, і 

неусунення у визначений строк порушення законодавства, виявлених під час 

інституційного аудиту. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Все, я згадав. Тобто, фактично, йдеться, що якщо ми 

відхилимо, приберемо цю норму, то ми будемо вибирати просто князей на 6 років 

і нічого не зможемо з ними робити. Тому я теж пропоную підтримати пропозицію 

робочої групи та відхилити цю поправку.  

Є бажаючи? Згодні всі? О'кей. Рухаємося далі.  

333-я, Констанкевич. Частину 13 статті 39 доповнити абзацом такого змісту: 

"Забезпечити право керівника закладу загальної середньої освіти після його 

звільнення з посади…". Це те ж саме, ми вже відхилили, і Івченка те ж саме, ми 

проголосували вже. 

Далі, "Голос". Врахований "Голос". Там якась невеличка норма відхилена, 

але її будемо в п'ятницю дискутувати. 

Знову "Голос". Хтось швидше побачить наступну поправку, яка відхилена і 

є не від "Голосу", тоді кажіть, яку будемо, бо я йду просто по тексту, щоб нічого 

не втратити. Тоді я пропоную все ж таки… 

367-а, Констанкевич. Частину восьму статті 44 викласти у такій редакції: 

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, уповноважені 

ними особи, керівники закладів загальної середньої освіти зобов'язані забезпечити 

створення умов для здобуття учнями ПЗСО на рівні державних стандартів повної 
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загальної середньої освіти з дотриманням штатних фінансових трудових 

нормативів". Пропонується відхилити, оскільки всі питання відповідальності 

керівників шкіл врегульовано в тій статті, яку ми тільки що дискутували, а окремі 

положення правки не відповідають правовій визначеності, зокрема, термін 

"трудові нормативи". Згодні? Рухаємося. 

Івченко те ж саме там поправки, вони однакові. 

Далі, знову колеги з "Голосу". Техніко-юридичні ми домовилися не чіпати.  

Іван Григорович, там є поправка 375, вона відхилена у зв'язку з 

виключенням положень просто. Тобто там другий абзац частини третьої статті 46 

викласти у наступній редакції, плани проведення інституційних аудитів 

формуються на підставі показників освітньої діяльності закладів, в тому числі 

освіти та результатів навчання учнів. 

А яке ми положення виключили, Олександр чи Любомира, нагадайте? 

_______________. Діяльності закладів, результатів навчання учнів та з 

урахуванням наявності відсутності ознак низької якості освітньої діяльності. Ми 

дуже довго із представниками Державної служби якості освіти і  робочої групи 

дискутували. Хотіли по-іншому  переписати, на підставі яких показників, і в 

результаті прийшли до висновку, що давайте це віддамо на відкуп самій 

Державній службі якості освіти, як вона буде формувати ці плани. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Це входить в її функції. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, це її функції, бо ми зараз зарегулюємо цю історію. 

Щоб ми не прописували в глосарії показники  освітньої діяльності і так далі.  

Далі, "Голос".  Іван Григорович теж. В абзаці 4 частини четвертої статті 46 

після слова "має" додати слова "низьку якість освіти учнів та/або". Така ж сама 

аргументація щодо того, що воно піде… 

І  381-а, така ж точно історія. Тому, якщо не наполягаєте, рухаємось. Ми їх 

створили саме для цього.  

Далі, це "Голос". Знову "Голос". Лишилось не так багато, ми наближаємося 

до "Прикінцевих". Да, ось вона, Івченко.  

Івченко. У частині другій статті 48 вилучити словосполучення "тарифний 

розряд". Пропонується відхилити, адже присвоєння відповідних категорій і звань 
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відбувається відповідно до порядку призначеного типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників. 

Колеги з МОН, прокоментуєте додатково щось, чи треба, чи не треба? Да, 

да, Володимир. 

_______________. Дивіться, це доволі давня історія, насправді, яка 

тягнеться з закону 99-го року, який регулює питання атестації на сьогоднішній 

день, відсилає нас до типового положення, затвердженого МОНу. І там поруч з 

ним існувала норма з приводу того, що певні повноваження відносяться до 

Кабміну визначати порядок присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій. 

Але насправді кваліфікаційні категорії присвоюються за результатами атестації. 

Цей самий же закон, він закладав в 99-му певну логічну бомбу сам під себе. І ми 

при написанні цього законопроекту відповідну подвійність усунули і цю логічну 

неузгодженість теж усунули. Відповідне типове положення про атестацію 

педагогічних працівників, і воно ж затверджується МОНом, віднесено до його 

повноважень визначати порядок, відповідну процедуру атестаційну, за 

результатами якої присвоюються кваліфікаційні категорії. Інших питань для того, 

щоби, скажімо так, це відносити і створювати ще один підзаконний акт, 

абсолютно немає, і вони не потрібні. Ну, це економія, скажемо так, не створить 

суперечки між повноваженнями уряду і центрального органу виконавчої влади, 

що усуває будь-яку суперечність, по-друге, економить нормативно-правові акти 

підзаконні, яких і так в принципі доволі багато, різних, підзаконних.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є згода? Все, рухаємось далі, всі згодні, що ми 

відхиляємо цю поправку.  

Наступна 398-а, Іван Григорович. Частину першу статті 50 після слів "за 

ініціативою його" доповнити словами "засновника піклувальної ради або…". Є 

пропозиція відхилити, адже засновники піклувальної ради можуть ініціювати 

інституційний аудит. Я думаю, що, ну, хтось, Любомира чи Олександр, чи 

Володимир, дайте додаткове пояснення. 398-а. 

______________. Мова іде про громадську акредитацію, за ініціативою кого 

має бути проведена чи може бути проведена ця акредитація.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, да зараз тільки керівник.  
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______________. Тільки керівник. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Пропонується ще і засновник та піклувальна рада.  

 

______________. Ну, ми вважали, що це недоречно, оскільки у засновника і 

піклувальної ради є повноваження замовити інституційний аудит, тобто 

відповідно попросити проведення цієї процедури у державного органу. Бо 

громадська акредитація, вона трошки з іншою метою проводиться, і вона, 

фактично, проводиться за кошти закладів освіти, можна навіть так сказати.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, а оскільки у нас централізовані бухгалтерії, то 

фактично все одно директор без погодження засновника не зможе це робити де-

факто. 90 відсотків шкіл у нас, ну, під районо. І тому директор піде до… 

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, поки що. Ну, ми ж кажемо про закон, який буде 

працювати з завтрашнього дня, а не там через 5 років.  

 

______________. Да, мова іде про те хто є ініціатором. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, ми якось звужуємо, якщо засновник теж матиме 

право, чи дискримінуємо, там матиме право ініціювати громадську акредитацію?  

 

______________. Ну, тут така історія. Громадська акредитація за своїм 

змістом є певною мірою заміною інституційного аудиту певної форми. Саме з 

точки зору, що інституційна спроможність, вибачте, за каламбур, спроможність 

забезпечити інституційний аудит у Державної служби якості освіти на 16 тисяч 

закладів, а там є ще заклади дошкільної освіти, не така вже велика. А є 

можливість зробити певний аутсорсинг, провести громадську акредитацію. І 

скажемо так, керівник закладу, який ініціює подібну річ, зрозуміло, з яких мотивів 

він це робить. Він це робить для того, щоб продемонструвати те, що його заклад, 

скажемо так, зараз вже готовий забезпечувати якість освіти, у нього створена 

система якості освіти і так далі, і тому подібне, і він може звернутися відповідно 

до громадської організації. Мотиви, з яких засновник буде робити альтернативні 

речі до інституційного аудиту планового чи позапланового, чи до піклувальної 
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ради, це може бути використано тим же самим засновником або як певний 

інструмент дьоргання самого закладу загальної середньої освіти і його керівника в 

тому, що він туди таким чином, скажемо так, зашле певну громадську 

організацію, яка створить йому певну, скажемо так, репутацію, а потім звільнити 

цього керівника, ну, і так далі. Тобто, в принципі, не хотілося, щоб цей інструмент 

був використаний з зловживаннями.  

 

_______________. Крім того, якщо ми подивимося статтю 49 Закону "Про 

освіту", тоді теж багато дуже дискутувалося, то там чітко сказано, що громадська 

акредитація здійснюється на добровільних засадах за запитом закладу освіти.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Це широко дуже.  

 

_______________. Закладом освіти. Тобто ні засновник, ні хтось інший, 

тільки фактично мова йшла про керівника.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Іван Григорович, згодні  з рекомандацією? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Все. В базовому законі. Да. Рухаємось далі. "Голос".  

Щоб не було, що відхилено, це врегульовано. Не відхилено. Врегульовано.  

Знову "Голос".  

До речі, щодо поправок "Голосу". Я би попросив секретаріат, Євген 

Васильович, на п'ятницю зробити окрему табличку від 74-ї до останньої поправки 

тільки поправки "Голосу", які відхилено. Щоб ми… бо дуже довго оце… Да, да я 

просто витрачаю наш спільний час зараз на скролінг. 

 

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, я вже сказав. Да, вони… Там є такі, що я сто 

відсотків впевнений, що ніхто не буде наполягати. Нагадаю, їх буде 79. Але, я 

сподіваюсь, що їх буде хоча б там разив два менше. Ті всі з нумерацією, вони 

точно там… Тим більше, що ми їх вже точно проголосували.  

Так. Ми вже… Рухаємось, ми відразу 30 поправок, які… 

 

_______________. (Не чути) 
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КОЛЕБОШИН С.В. А зараз визначимось. Я не знаю, це Сергій Віталійович 

нехай пропонує. Зараз. В п'ятницю, да. Ну, на яку? Ну, на третю скоріш за все. На 

другу? А там з цим "Різним". Там, да.    

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Земля в нас буде. Да, да. Зараз аграрка іде вже? А, 

перерва. Я думаю, що… А, знову пішло. 436-а, пане Ростиславе, ваша.  

 

ПАВЛЕНКО Р.М. Наскільки я розумію, вона там була врахована інакше… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А, по-іншому. Давайте тоді враховано в іншій там 

статті, да.  Просто замінимо, щоб було всім добре.  Від цього всім тільки добре.  

 

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Все. Воно враховано в іншій статті. Все.  

Враховано. Враховано. Лишилось не так багато.  

 

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ні. Да, це так просто, да.  

Так, Іван Григорович… Юлія Миколаївна, вам теж, це ваша історія. Статтю 

59 доповнити частиною  шостою такого змісту… 

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ні, ну там корпоративні просто я знаю заклади. Це 

коньок Юлії Миколаївни. Приватні і корпоративні заклади загальної середньої 

освіти сплачують плату за комунальні послуги за тарифами, передбаченими для 

державних і комунальних закладів загальної середньої освіти. Чому відхилити? 

Тому що питання оподаткування не є предметом регулювання цього закону.  

 

ГРИШИНА Ю.М. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Не посмел бы. Ні, воно…  

 

ГРИШИНА Ю.М. (Не чути) 
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КОЛЕБОШИН С.В. Ні, ні. Так що, згодні, що це не в цьому законі ми 

оподаткування закладів маємо врегульовувати? Рухаємось далі.  

На розсуд комітету поправка Івченка, 459-а. Частину першу, другу, третю 

статті 60 (через кому) доповнити словами: "та і з виборним органом первинної 

профспілкової організації профспілковим представником у разі наявності". Це на 

розсуд комітету. Нагадайте, будь ласка, Любомира або… 

 

_______________. Мова іде про те, чи потрібно з профспілкою узгоджувати 

штатні розписи приватних і корпоративних закладів загальної середньої освіти.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Власне, і державні комунальні так само. Ну, ми вважали, 

що непотрібно це прописувати на рівні закону. Якщо Закон про професійні спілки 

передбачає таке їхнє повноваження, а це спеціальний для них закон, то вони 

можуть погоджувати. Закон "Про освіту" не має це врегульовувати. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є свій закон про це. Тоді давайте знову не плодить 

сущности, і нехай те, що  врегульовано тим законом, там і буде. 

Хто згодний з тим, щоб цю поправку відхилити? Врахована. Або так, 

врахована в галузевому законі у відповідному. Все. Рухаємось далі.  

Нам лишається… Врегульована, вибачаюсь. Іван Григорович, 467-а ваша. В 

частині третій статті 65 після слів "за педагогічними працівниками" додати слова 

"державних і комунальних". Позиція робочої групи: законом мають бути захищені 

інтереси усіх педпрацівників незалежно від статусу і форми власності 

конкретного закладу освіти. Це йдеться про міжнародний обмін. І якщо вони 

беруть участь, то зберігається місце роботи у відповідному закладі освіти. Згодні? 

МОН?  

 

_______________. Просто ця норма, дійсно, стосується педагогічних 

працівників усіх закладів освіти, незалежно від форми власності. 

Іван Григорович пропонує, щоб написати: державних і комунальних. Нам 

видавалося, що, насправді, ми з приватниками говорили, вони це просили. Ми 

кажемо, слухайте, ну, я не вірю, що в приватних закладах відпустять 

педпрацівника без узгодження, без там якихось інших речей. Тому сама по собі 
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норма буде виглядати трошки дискримінаційно порівняно з іншими 

працівниками. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді пропозиція робочої групи підтримана, да? Все, 

рухаємося. Вітаю, ми перейшли в "Прикінцеві положення". Зараз. 470, яка? 

 

_______________. (Не чути)   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Один, да.  

Івченко. Підпункти 1 та 2 вилучити пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та 

перехідні… Набрання чинності цим законом є підставою для припинення 

безстрокового трудового договору з керівниками держав... Оскільки ми цю 

поправку не проголосували в статті, вона втрачає сенс і тут. Я правильно трактую 

чи ні? Кажіть, да, кажіть. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так насправді в законопроекті ми залишаємо, що 

керівники закладів освіти працюють у нас за строковими трудовими договорами. І 

логіка цієї норми "Прикінцевих положень" у тому, що, на жаль, у нас до сих пір в 

системі освіти працюють люди, які інколи наводили приклади, залишаються 

керівниками шкіл з 70-х чи 80-х років, і засновник нічого зробити не може. Дуже 

багато нарікань зі сторони батьків і так далі, і так далі, а вони на безстрокових 

трудових договорах. Логіка в тому, що оскільки Закон "Про освіту" в 17-му році 

передбачив, що керівники всіх закладів освіти не залежно від рівня – і 

дошкільних, і середніх, і ПТУ, і вища – вони всі перебувають на строкових 

трудових договорах, то цими "Прикінцевими положеннями" ми переводимо всіх 

директорів шкіл, які ще працюють на безстрокових договорах, переводимо на 

контракти. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Да, будь ласка. 

 

_______________. (Не чути)  

 

______________. Колеги, даруйте, будь ласка, йдеться про тих директорів, 

які зараз працюють на безстроковому трудовому договорі. І ми будемо чекати в 

системі освіти поки, даруйте, вони не підуть на інший світ і залишать цю посаду. 

Ну, вже даруйте. Ідеться про те, що відповідно до цієї норми цього положення всі 
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директори, які зараз перебувають на безстроковому, в них включається відлік 

свого строкового договору.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Але вони не втрачають можливості бути призначеними 

достроково. Де тут дискримінація?  

(Загальна дискусія) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ця норма з ними дискутувалася. Повірте, в робочій 

групі найбільш активними представниками були саме представники профспілок. 

Тут чесно. Все, тоді відхиляємо цю поправку. Згодні? О'кей.  

Наступна поправка на розсуд комітету. Давайте, МОН, там багато читати, 

щоб я час не витрачав, просто… 

 

______________. …двох місяців всі засновники повинні укласти договори з 

директорами шкіл, які зараз працюють на безстроковому договорі. Тобто 

впродовж двох місяців всі директори переходять на контракт. Оце цю норму 

пропонують вилучити.  

 

______________. 472-у ми теж відкладали на розсуд комітету саме для того, 

щоб в цілому обговорити це питання. Це не те, що там позиція є. Якраз 472 

поправка… 

 

______________. Вона корелюється з 471-ю. 

 

______________. Вона усуває певні неточності в редакції, яка була в 

першому читанні. Тому насправді робоча група підтримує поправку 472… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, все, я згадав, да.  

 

______________. Ідеться про те, що є тільки два місяці часу на те, щоб 

укласти угоду на 6 років… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, два місяці це не так багато, сесії не відбуваються за 

два місяці, ми розуміємо, місцеві ради не збираються. Тому до 1 липня, це 

нормальна історія. Але, якщо ми… Ну, ми в січні його приймемо, це зрозуміло, 

да. Ну, просто я б  написав не до 1 липня, а протягом там, наприклад, півроку.  

 

______________. Воно нормально в принципі.  
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______________. До 1 липня, воно як би корелюється з тим, що навчальний 

рік. У нас же в законопроекті теж прив'язано закінчення навчального року до 1 

липня, тому і… 

______________. (Не чути) 
 

______________. Імперативна. Ну, після прийняття закону, у них півроку є, 

що укласти ці контракти.   

 

КОЛЕБОШИН С.В. Чому 6 років? Для того, щоб це було на рік більше, ніж 

повноваження місцевих рад. Щоб не була така історія, що одна місцева рада 

доганяє одного директора протягом своєї каденції.  

Згодні? Підтримуємо цю поправку тоді 472-у?  

Хто – за? Дякую. Олександр Анатолійович утримався.  

473-я. Теж на розсуд комітету. Да, це оскільки ми проголосували за 

поправку щодо строкових договорів для пенсійного. Тут просто врегульовано те, 

яким чином це має відбуватися. Тому, якщо ми ту підтримали, то є пропозиція 

підтримати і 473-ю. 

 

_______________.  Ну, але пункт 2 стосується переведення на строкові  

трудові договори вже  вчителів пенсіонерів. Тобто це не керівники шкіл?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, да. Да, я про це і кажу. А нагадайте, 473-я і 474-а, в 

чому відмінність? Вони про одне і те ж, для того, щоб ми більш нормальну норму 

проголосували. 

 

_______________. Дивіться, наскільки я бачу, вище у нас було від одного до 

трьох, тобто була вилочка, а нижче чітко на один. В принципі, якщо порівняти їх 

між собою, вони дуже схожі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, тут треба визначатися, або ми на один рік… 

 

_______________. Або від одного до трьох, або чітко на один.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Да. Да.  

 

_______________. Ну, були питання в рамках робочої групи, що якщо 

залишати вилку, то це може породити певні корупційні ризики, бо з одними 
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вчителями будуть укладати на один рік, з іншими на три. Вартість одного року 

буде дорого коштувати для декого. Тому вирішили, що треба якось соблюдати. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я пропоную вилки не використовувати. А аргументація 

правильна. Це шлях до зловживань. Один білий, другий сірий.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це ж, тим більше, що це перший договір. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.  Це скарги будуть.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, це перший договір, а далі уже на розсуд директора 

хай вирішують два, три, а перший для того, щоб перевести систему. Да, будь 

ласка.  

 

________________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, тоді треба техніко-юридично там поправити буде, 

да. Подивіться, будь ласка. Да. Тоді пропонується підтримати ту поправку, де 

немає вилки, на один рік. Згодні? Це який номер? Мені важко… 

 

_______________. 484-а. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 4-а. Хто згодний?  

 

________________. Один рік – це не замало?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. А потім ні, а потім все. А потім – на розсуд: на два, на 

три, там як уже буде… 

 

________________. До речі, з приводу цього. В окремих країнах, коли ми 

вивчали досвід, є, коли це стосується професорів, і там при досягненні ними 

пенсійного віку переводять на контракт і закон дозволяє ще один чи два рази 

укласти контракт і все, їх звільняють. І це вважається окей, це нормально. У нас 

взагалі можна укладати, укладати, укладати і ніяких обмежень.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Рухаємось далі.  

На розсуд комітету поправка номер 481. Ага, нагадаю. Цю поправку на 

робочу групу запропонував освітній омбудсмен, пан Горбачов, в якого вчора, 
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здається, або сьогодні день народження, до речі. Вчора, да? Да. Ну чому вона 

з'явилася, ця і там наступна теж буде. Оскільки посада освітнього омбудсмена 

фактично з'явилася між першим та другим читаннями. Тобто в першому читанні 

вона не могла з'явитися, оскільки його не було. Там всі норми, які прописані, вони 

дискутувалися на робочій групі, вони є адекватними, в принципі, всіма 

стейкхолдерами прийняті. Тому є пропозиція, якщо МОН не змінилося, да, 

бачення… 

 

________________. Ну, дивіться, там, що стосується освітнього омбудсмена, 

є дві окремі пропозиції.  

Перша пропозиція, оцю, яку ми зараз розглядаємо, 481 стосується надання 

йому можливості складання протоколів про адміністративні правопорушення. І це 

доволі така жорстка ідея. А друга пропозиція, там пізніше буде,  просто уточнити 

перелік його повноважень, визначених Законом "Про освіту". І ми буквально… 

Ну, ми не один раз дискутували з освітнім омбудсменом і на днях говорили, він 

каже, що він, в принципі, не наполягає на цій правці. Чому? Ми, наприклад, зі 

сторони МОН ми йому не радили це зараз писати. Чому? Тому що, коли він буде 

такий мати інструмент, це дуже треба мати потужну юридичну команду, з якою 

ти готовий це робити правильно, і заходити в суд, і відстоювати в суді. Якщо він 

почне програвати суди, ну, враховуючи, що він тільки стає на ноги і так далі, то 

це буде поганий початок його діяльності. Тому ми йому не радили зараз включати 

цей інструмент. Хай він поки що діє на рівні такого собі примирювача, да. Їде, 

розбирається, комусь щось говорить, радить і так далі. Тому є ідея… І він не 

наполягає на тому, щоб… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді ми убираємо цю норму. Це абзац який? 

Накладання штрафу, да, стосується, да. А все інше підтримуємо, так?  

Хто згодний з такою редакцією?  

 

_______________. Я взагалі… А тоді які взагалі інструменти? Я просто 

стикнувся один раз, коли ми з освітнім омбудсменом, була чітка проблема. І 

приїжджає, і просто як англійська королева, ну, о'кей, да, я можу, знаєте, виказати 

занепокоєння і все. Тому, якщо навіть в законі у нас навіть немає можливості, 

тому якими інструментами користуватися? Бо кіт Леопольд тільки і все. 
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_______________. На сьогоднішній день у нас є дуже потужний офіс 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вони насправді займалися до 

того, як ми створили освітнього омбудсмена, і вже, я не знаю, більше там 10 чи 

скільки там 20 років, вони займалися в тому числі і освітніми питаннями. У них 

вже є і фахівці, і практика, і інструменти. Вони мають право складати протоколи. 

І якщо освітній омбудсмен, а я знаю, що він вже спілкувався, має контакт, то він 

просто в таких дуже складних ситуаціях він пересилає документи і просить уже 

омбудсмена виїхати з перевіркою і скласти протокол, і так далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, якщо можна, я хотів би задати представнику пані 

Денісовій. Скажіть, будь ласка, а є в Уповноваженого з прав людини право 

штрафувати за щось?  

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Справа в тому, що у багатьох омбудсменів ті, які вже 

мають інституційну пам'ять, працюють довго, не новостворених, є відповідне 

повноваження. Я розумію освітнього омбудсмена, який це пропонував, бо він був 

новопризначений, він стикнувся з реальними історіями, він зрозумів, що він мало 

що може створити,в у нього навіть немає… Інструмент цей, який він собі 

пропонує, це як залишається інструментом, він його або використовує, або не 

використовує. Причому єдиним таким, але важливим позитивним моментом, 

тобто сама наявність його грає превентивну функцію. Тобто розуміючи те, що 

тебе можливо гіпотетично притягнуть до відповідальності, розуміючи складність 

адміністративної системи судів і притягнення до адміністративної 

відповідальності, склали невчасно протокол, порушили форму, подали не так - 

все, немає тобі адміністративної відповідальності, ти її уникнув. Але сама 

гіпотетична можливість вже більше викличе поваги до інституту освітнього 

омбудсмена і до його порад, і до його як особистості. Тому в принципі подібні 

повноваження в більшості омбудсменів, дуже в багатьох, навіть у мовного 

омбудсмена, здається зараз, який теж новостворений, у нього таке повноваження 

вписане, теж сюди, теж притягати до адміністративної відповідальності.  

Тому, в принципі, освіта – добро, має бути з кулаками, напевно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович, прошу.  
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КИРИЛЕНКО І.Г. Якраз хочеться піймати вас за кінчик язика останньої 

фрази. А у нас освітній омбудсмен – це чия структура, Верховної Ради? 

_______________. Кабміну.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. О. Положення про  нього прописане?  

_______________. Так.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ви розумієте, яка величезна сфера освіти? Якщо 

розпливчато все інше, отак, отак, ви правильно сказали, превентивні заходи, 

треба, щоб трошки побоювались. Або протокольне доручення уряду, ви ж бачите, 

ви самі трошки гіпотетично щось сказали, хоча ви в цій сфері в царині ви Бог і 

цар, і ви не знаєте всіх функцій. Друзі, можна я закінчу? Я закінчу. Я просто хочу, 

щоб цей орган працював. Він може дуже оперативно працювати, превентивно, 

нам же ж головне наказати, головне – запобігти, правильно? Випишіть тоді 

функції так, щоб, дійсно, ви кажете, гіпотетично. Гіпотетично не може бути, в 

законодавстві не може бути гіпотетично, ми закон приймаємо. Нехай це буде не 

гіпотетично, а хай це буде превентивно, але чітко. Запобігання, але це запобігання 

виписується функціями, повноваженнями. 

_______________. Виписали ми все правильно… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ні, не в нас, я говорю не за закон. Ви бачите, ми ж чому 

дискутуємо по цій статті, – тому що освітній омбудсмен, а що він? Тоді ця стаття 

має право на життя чи ні? Ми вторгаємося в те, що Кабмін призначив і положення 

якесь виписав чи не вторгаємось у його функції? Нам треба підсилити чи не 

треба? От кажіть. Слово гіпотетично уникайте, для закону це не може бути, закон 

– це не гіпотеза. 

_______________. Справа… гіпотетично тільки те, чи скористається він 

своїм повноваженням, бо це не його… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Оце називається розпливчатість тоді функцій. 

_______________. Ні, чи скористається він правом притягати до 

адміністративної відповідальності, чи побачить він там склад правопорушення 

адміністративного, чи побачить він, що у нього є реальна можливість довести до 

суду… 
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КИРИЛЕНКО І.Г. Які ви перед цим сказали… які ви перед цим сказали 

ключові слова? Превентивність. 

_______________. Превентивний, безперечно. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Скільки в нас органів, які ждуть щоб тебе зловити – 

зловити і притягти. А когось треба поставити, щоб на упередження, що тут тебе 

зловлять і потім я тебе не спасу. Оце отут зроби отак, отак, отак. Інакше для чого 

тоді орган цей створювався? 

_______________. Тому, в принципі, це повноваження йому можна дати, яке 

тут зараз виписано. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Так, ви бачите… я вибачаюсь, чому так з біллю говорю. 

Вже, ну, відкриваєш будь-який сайт: зловили того, зловили того, зловили… там 

на копійках, на мєлочах, головне – зловили. Вже просто йде полювання. Друзі, ви 

розумієте, що ми можемо втратити кадри на дрібницях. Дивіться, скільки економії 

зараз там на місцевому рівні. Люди бояться використовувати кошти. Ну, що це 

таке? Мільярди зараз прийдуть зекономлені в наступний бюджет. Кому це треба? 

Бояться проводити тендери, бояться просто. "Краще, краще хай буде там ніщета, 

ніж я кудись влізу". 

Єсть така історія чи немає? Кожний день, уже ж ми створили стільки 

каральних органів, у яких функція – покарати, не запобігти. Омбудсмени – це 

запобігання. Давайте пропишемо функцію, щоб дійсно запобігали, превентивні 

заходи, що отут тебе, отут, отут, отут… отут не бійся – роби, отут тебе 

прикриємо, отут тебе підтримаємо, отут ти не переходиш закон. Ну, я, повірте, 

відкриваєте будь-який сайт. З чого починається? Зловили. Зловили, піймали. Вже 

без мікрофона говорю, идет охота на волков, на хищников, матерых и щенков. 

Щенков. Ловлять десь директора, десь депутата маленького, десь ще щось, де ще 

щось.  

 

______________. Мені здається, що дане формулювання якраз достатньо 

добрим, що воно дає можливість, але не зобов'язує. Мені здається, що омбудсмен 

– це якраз та людина, яка буде знати де, коли, як використати. Відповідно теж в 

цьому і є особливість. Тому, мені здається, що ця норма є достатньо доброю.  

Дякую.  
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КОЛЕБОШИН С.В. Тому є пропозиція підтримати цю поправку от в тому 

вигляді, в якому вона зараз записана. Згодні?  

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да.  

 

______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, у нас зараз не спрацює, Євген Васильович, тут я би 

подискутував. Це так само, як ми про добровільну чи обов'язкову сертифікацію, 

поки служба якості освіти не запрацювала, але ми закладаємо цю норму в Закон 

"Про сертифікацію". Потім запрацює, ………. скаже, ми готові, і нормально 

можна… 

Давайте останній виступ і ми визначаємося і рухаємося… 

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну,  це відповідних порядок в них вже є, да.  

 

______________. А якщо вже створили такого омбудсмена, треба йому 

довіряти…  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Отже, ми зупинилися на тому, що ми от в тому вигляді, 

як ця поправка записана, її підтримали.  

Рухаємося далі. 490-а. Підпункт шостий доповнити (Іван Григорович, це 

ваша) доповнити підпункт новими абзацами такого змісту: там в общем слова 

"кваліфікація" додати слова "професійних стандартів", а перед словом "програм" 

додати слово "навчальних".  

Чому робоча група пропонує відхилити? Тому що професійні стандарти не 

входять до системи освіти, а навчальні програми звужують зміст терміну програм, 

під якими розуміють як навчальні, так і освітні програми. Тому тут така… 

Наступна поправка теж ваша. "Прикінцеві та перехідні" доповнити абзацом 

такого змісту: "У пункті 30 частини першої статі 1 видалити слово "якісної". Чому 

робоча група не підтримала? Після такої правки будь-яка освітня діяльність буде 

вважатися якісною, що вочевидь не відповідає дійсності. Ну, в нас є Український 

центр оцінювання якості та Служба якості освіти. Так, далі. 
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"Голос", "Голос". "Голос". Здається, 500-а. 503-я? І в мене трохи гальмує. А 

503-я чия? Ага.  

Частину четверту статті 22 викласти у редакції: "Заклад освіти може 

здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними 

видами освіти. У закладі освіти створюються для цього структурні підрозділи". 

Аргументація робочої групи: така редакція призведе до обов'язкового утворення 

структурних підрозділів у разі здійснення закладами освіти освітньої діяльності 

на різних рівнях освіти. Наприклад, різних структурних підрозділів закладу вищої 

освіти, для бакалаврату і магістратури.  

Так, а мені… До чого бакалаврат і магістратура в Законі про повну загальну 

середню?  

________________. Ні, ні, це вже зміни до Закону "Про освіту" пішли. Це ж 

"Прикінцеві положення". 

 

КОЛЕБОШИН С.В. А, все, я зрозумів. Да, да, сюди. 

________________. І тому ми дуже уважно вивчали те, що зараз написано в 

частині четвертій статті 22 і те, що тут написано. Там насправді буквально те ж 

саме, але там одним реченням викладено, а тут – двома. Але при цьому це 

читається, дійсно, так, що університет, наприклад, змушений буде створювати 

бакалаврат і магістратуру як різні структурні підрозділи. Ну, воно неправильно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, якщо ви кажете, що воно там врегульоване, просто 

в іншій редакції, то давайте запишемо: врегульовано в рамковому законі і норма. 

Да.  

________________. Так тут же ж якраз пропонується уточнити цю норму, як 

ми… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так написати: ця норма врегульована… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Значить, обов’язково цей закон буде ………., це 

обов’язково. Тому сьогодні проголосований закон…… Значить, в цьому законі 

або ми пишемо у правці, що вже врегульовано в Законі про …….. Правка 

врахована в законі… 

_______________. (Не чути)  
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КИРИЛЕНКО І.Г. Але техніко-юридичне… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 513 поправка. Да, да. Просто інший вердикт, скажемо 

так. Підпункт 6 пункту 4 розділу Х, це Іван Григорович, теж ваша, "Прикінцеві та 

перехідні положення" доповнити новим абзацом такого змісту: "У назві статті 56 

перед словом "державні" додати слово "додаткові". Аргументація робочої групи: 

тоді потрібно прописувати, які є основні гарантії, а це така теоретична дискусія. 

_______________. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ми ніде не прописуємо…  

(Загальна дискусія) 

Все, ініціатор знімає. Все. Врахувати, врахувати, врахувати, 520-а, 

врахувати. Це "Голос", "Голос". Зовсім трохи лишається.  

Юлії Миколаївні обов'язково. Вона зробила стратегічно вірний хід: ті, які не 

враховані, відкликала. Ті, які не враховані, відкликала.  

(Загальна дискусія) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да. Вони просто вже перераховані ці повноваження. 

Якщо згодні, всі бачили, текст у всіх є. 536-а, відхилена, це "Голос". 40-а. Дуже 

багато правок, дуже плідно працювали народні депутат. До  речі, всім вдячні. 

Всім вдячні дуже. Ми просто до кінця не дійшли, це я просто так.  

(Загальна дискусія) 

Ні, приймемо 0901, до речі, до ініціаторів 2299, запитання, приймемо 0901, 

саме тут і зберемося після комітету.  

(Загальна дискусія) 

У нас один комитет, и мы все работали.  

(Загальна дискусія) 

Все, колеги. Всі інші… Что, я не бачу. Де вона? Я її пропустив. Зараз, дайте 

я повернуся, я пропустив значить. Одна поправка лишилась, колеги, давайте її 

розглянемо. Констанкевич, "прикінцеві" додати. Так, давайте, колеги з МОНу, 

будь ласка, прокоментуйте, бо там багато читати, про що йдеться.  

 

_______________. Ну, я нагадаю, що в Законі "Про освіту" розписано 

механізм, як набуває чинності стаття, частина друга статті 61, де фінансування, 
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три мінімальні заробітні плати. Це стосується заробітної плати. Ну, от ця правка 

пропонує вже з 20-го року ввести в дію статтю 61 Закону "Про освіту" і три 

мінімальні заробітні плати з 1 січня 20-го року.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це неможливо.  

 

_______________. Ну, да.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є пропозиція відхили цю поправку, скрепя серцем, там 

і так далее, але відхилити. Ірина Мирославівна Констанкевич.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Івченко, да.  

(Загальна дискусія)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, вона в законі до 23-го. Формулювання.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Треба виписувати все рівно цю норму… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ні. Йдеться про те, що пропонується цією поправкою 

не з 23-го, а з 20-го щоб це було.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Як ми її можемо враховувати? Як ми її можемо 

врахувати?  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Комітет правку вносить. На заміну цієї правки комітет 

вносить. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так, а якщо ми не будемо нічого робити із цим, то 

лишається ця норм, яка в Законі "Про освіту". І все.  

 

_______________. А медійно лишиться норма, не хочуть … 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Цього не було в першій редакції. Ми не відхиляємо 

нічого, ми тільки поправку, у зв'язку з тим, що немає фінансово-економічного 

обґрунтування. Його реально немає. З 20-го року, ми всі розуміємо. Я що, проти?  
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КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

Є закон, який вже прийнято, ми ж його не відміняли? А в тому законі 

прописано… а в бюджеті прописано так. Ми пишемо, що враховано, бо нормами 

іншого закону це питання врегульовано.  

_______________. (Не чути)  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, відхилити це дуже… (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ви маєте на увазі… О'кей, тоді давайте напишемо 

дійсно, що врегульовано нормами, так само, як ми робили по іншим, врегульовано 

в рамковому … 

(Загальна дискусія)  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Здається, врегульовано в "Прикінцевих положеннях" 

Закону "Про освіту", були ж там внесені зміни. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Врегульовано. Враховано, оскільки врегульовано в 

"Прикінцевих положеннях" Закону "Про освіту". 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. І так само, як пані Констанкевич.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До речі, да.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є пропозиція змінити просто аргументацію, скажемо 

так, абсолютно правий Іван Григорович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Згодні всі? Да.  

Тоді, колеги, дякую, ми в п'ятницю закінчимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми продовжимо тоді з правками Інні Романівні і "Голосу" 

в п'ятницю після закінчення нашого пленарного дня, попередньо на другу годину. 

Плануємо на другу годину, на 2:15, і продовжимо, щоб ми завершили.  
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Я попрошу, якщо можна, на пару хвилин лишитися зараз народних 

депутатів, членів комітету, лише на пару хвилин. Я попрошу всіх інших вийти, а 

потім через 10 хвилин, я попросив секретаріат якраз зібратися, я хотів би 

поговорити окремо з секретаріатом, якщо можна. 

А зараз, я вас прошу на пару хвилин нас залишити з депутатами.  

Борис Григорович, поки ви не пішли, давайте… Поки всі народні депутати 

є, давайте… Одну хвилиночку я вас прошу. Я попрошу повернутися до першого 

питання і проголосувати за включення до комісії пана Романа.  

 

_______________. І у мене ще одне питання було. І про включення мене, 

да…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Дякую.  

 

_______________. І в мене було питання, чи включили ми, я не бачу, 

запізнився на розгляд, когось з Ради молодих вчених. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не знаю. Є… 

 

_______________. Я читав, тому і питаю, чи ми додавали когось, чи ні.  

 

_______________. Ми можемо хоч в п'ятницю, якщо там немає, 

запропонуємо, і ми додамо.  

 

_______________. Все, о'кей.  

 

_______________. Ми ж домовилися, що це жива група.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Борис Григорович. 


