
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

13 січня 2020 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте розпочинати.  

Доброго дня! Вітаю вас всіх з початком нового року. Принагідно тих, кого 

ще встиг, то вітаю з усіма святами, які були. Давайте тоді повертатися потрошку в 

робочий ритм. 

У нас сьогодні перше засідання цього року засідання комітету. Сьогодні у 

нас 5 питань у порядку денному. Перше: про розгляд окремих положень 

Порівняльної таблиці проекту Закону про повну загальну середню освіту 

(реєстраційний номер 0901). Друге: про затвердження плану роботи Комітету з 

питань освіти, науки та інновацій на період третьої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання. Про затвердження пропозицій Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій до проекту порядку денного третьої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Про продовження роботи 

Комітету у міжсесійний період з 27 по 31 січня 2020 року. І "Різне". 

Чи є пропозиції якісь до порядку денного? Якщо ні, давайте підтримаємо. 

Дякую. Одноголосно. 

І поїхали тоді по першому питанню. Перше питання: про розгляд окремих 

положень Порівняльної таблиці проекту Закону про повну загальну середню 

освіту (реєстраційний номер 0901). Доповідач – Колебошин Сергій Валерійович, 

заступник голови комітету. Прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. 

Дякую всім членам підкомітету, які вранці спільно з колегами з 

міністерства попрацювали. Ми опрацювали декілька пропозицій, які до нас 

дійшли за ці святкові дні. Дещо треба уточнити, дещо треба знову 

прокомунікувати. Тому там 12 пропозицій, я по кожній швиденько пройду, для 

того щоб ми визначалися. Насправді тільки фактично дві з них потребують 

якогось там обговорення або голосування. 



Ну, власне, перша – це пропозиція внесення змін до статті 75, це в 

"Прикінцевих положеннях", про наукове і методичне забезпечення освіти, щодо 

того, що прибирається звідти повністю все те, що стосується Національної 

академії педагогічних наук України. 

Ми обговорили це, досить жваво обговорювали. Є пропозиція підкомітету 

відхилити цю поправку, оскільки якщо є бажання робити щось із Національною 

академією педагогічних наук, то це точно не справа Прикінцевих положень 

Закону про повну загальну середню освіту. Якщо є бачення і бажання в 

міністерстві реформувати галузеві академії, то це треба робити системно, а не 

точковими такими змінами. Тим більше, що ми не маємо чіткого розуміння, до 

чого це призведе. 

Тому є пропозиція відхилити цю поправку і лишити в редакції першого 

читання. Будь ласка, якщо підтримуєте. 

 

З ЗАЛУ. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, мотивація дуже проста. Я просто буду вже казати, 

оскільки ми на підкомітеті проговорювали, там всіх запрошували. Є, дійсно, 

розуміння, що в тому вигляді, в якому зараз функціонують наукові установи 

академії наук загальної і галузеві академії, ми маємо це реформувати. Ми про це 

говорили, коли приймали бюджет по академіях наук. Але це має бути комплексно 

і системно, а не просто, давайте звідси висунемо, туди всунемо і будемо дивитись, 

що буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович, прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я пропоную підтримати колегу і йти далі, бо це не 

предмет цього закону. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Абсолютно. Логіка саме така. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Реформа науки – це зовсім інші, не треба чіпати. 

Наукове-методичне забезпечення… 

 



_______________. У мене є все-таки пропозиція. Так як підкомітет був 

зранку і в п'ятницю про нього повідомлено, ну, як би в суботу, то я на нього не 

встигла відреагувати і поміняти квитки, щоб приїхати швидше. У мене все-таки 

пропозиція, щоб перенести питання. Можемо сьогодні проговорили, але на 

середу. Щоб всі мали можливість ознайомитись з текстом, який пропонується. Бо 

ми зараз не бачили його. У нас його на емейлі нема, в руках нема…. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Так це поправка, яку ми вже відхиляли під час розгляду 

в 19-му році. Це просто міністерство ще раз винесло для того, щоб проговорити. 

 

_______________. Ну, власне, я навіть не знаю, що… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г.Перше читання. Пропонують залишити в першому 

читанні. Щоб ви проголосували в залі перше читання. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Редакція першого, да. Ну, не ми, а ви, а ви. 

Тому є пропозиція підкомітету – лишити. Тобто у нас нічого нового там не 

додається. Просто ще одна спроба запропонувати цю поправку. Є рішення 

підкомітету і пропозиція підкомітету відхилити. Прошу визначатися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, тут взагалі я не бачу… Я не знаю, чи є взагалі 

потреба визначатись, з цього приводу його ставити на голосування? Справа в 

тому, що воно залишається в тій редакції, в якій ми вже його рекомендували до 

другого читання. Тобто це питання підкомітет розглянув і не бачить сенсу до 

нього повертатися. 

Тому я пропоную навіть не ставити. Тут нема, за що голосувати. Воно вже 

було проголосовано. Давайте тоді підемо далі по тим змінам, які насправді ми 

хочемо внести зараз цим рішенням комітету.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є зміна, вона теж стосується діяльності академій. Була 

пропозиція знову-таки ж вилучити Національну академію педнаук з процедури 

розроблення держстандартів. Є компромісне рішення, до якого схиляється 

підкомітет, сформулювати наступним чином: до розроблення державних 

стандартів можуть залучатися Національна академія наук, а також національні 



галузеві академії наук. Тобто додати туди ще академію мистецтв, наприклад, для 

стандарту по мистецькій освіті, по художній культурі; наприклад, правознавчу 

академію по правознавству і так далі. Можуть залучатися - це не означає, що вони 

зобов'язані бути залучені. Кінцеве рішення в центрального органу виконавчої 

влади, яким є Міністерство освіти і науки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, колеги, щоб було трішки чіткіше 

артикульовано, у нас була правка, яку ми зараз просто використовуємо, щоб до 

неї повернутися. В оригіналі звучить стаття таким чином: "до розроблення 

державних стандартів долучаються: Національна академія наук, Національна 

академія педагогічних наук", - і дальше інші органи забезпечення якості вищої 

освіти і так далі, і тому подібне. Ми пропонуємо... 

Справа в тому, що самі, наприклад, державні стандарти, умовно, для 5-го і 

9-го класу, зараз є обов'язковість залучення тільки двох академій: Національної 

академії наук і Національної академії педагогічних наук, - причому 

обов'язковість, вони залучаються. А ми пропонуємо: "можуть залучатися" 

поставити  "Національна академія наук і інші галузеві академії наук".  

Якщо воно буде стосуватися і Кабінет Міністрів буде вважати за доцільним 

долучити будь-яку з академії наук, не тільки ці дві, а які інші будуть потрібні, то 

можна долучати їх спокійно. Тобто це нічого, ми просто знімаємо обов'язковість 

залучення, але даємо можливість залучати всіх.  

 

КОЛЕБОШИН С.В.  Якщо є бажання обговорити, якщо немає... 

 

_______________. У мене є бажання підтримати цю пропозицію. Але знову 

ж таки є проблема з тим, що я не бачу тексту, і мені важко... А, отой… Воно так 

дуже умовно, що я бачу там на екрані.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут насправді має сенс три перші строчки в кожному 

абзаці зліва і праворуч. От зліва - те, що було, що вони обов'язково долучаються, 

просто долучаються, а так – можуть долучатись.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тоді я пропоную визначатися. Хто за… 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень, колеги?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Начебто, да, ніхто руку не піднімав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді підтримаємо цю правку, і в такому вигляді, 

як справа. Хто – за? Прошу підтримати. Дякую. Проти? Утримався? Пані Наталя 

утрималась. Дякую. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Далі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, далі, Сергій Валерійович, прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ще одне питання, яке... далі пішли питання, які, ну, 

номінальні насправді і підкомітет по них визначився. Ну, тільки одне... давайте 

так, ще одне, яке дискутивне було, а потім по тих, по яких... просто вони 

номінальні.  

Одне – це поправка, яку пропонувала Інна Совсун і партія "Голос": щодо 

тривалості освітнього процесу. Ви пам'ятаєте цю нашу дискусію. Насправді під 

час роботи підкомітету ми визначилися, що не досить коректні були розрахунки, 

які нам надавали щодо тривалості навчального року в 151 день в Україні. Ну, цей, 

2019-2020 навчальний рік, якщо порахувати, там 170 днів. Тобто зараз 

міністерство пропонує в наступній редакції: "Освітній процес у закладах загальної 

середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у 

День знань 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не 

пізніше 1 липня наступного року, якщо 1 вересня припадає на вихідний день…" - 

ну і так далі.  

Я думаю, що є сенс надати слово представникам Міністерства освіти і науки 

для того, щоб все ж таки остаточну свою пропозицію із врахуванням тієї 

інформації, яку ми порахували на підкомітеті, ми почули. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ми просимо підтримати комітет правку, яка визначена в 

кінцевому результаті, прийнята вже сьогодні на підкомітеті, щодо тривалості 

навчального року впродовж... тривалості навчального року від 1 вересня до 1 

липня, але з передбаченням навчальних днів -175. Це не приведе до збільшення 



навантаження на учнів, на дітей, але це дасть можливість чуть-чуть зменшити 

навантаження на них. Тобто ми не збільшуємо об'єм, ми зменшуємо обсяг. Тобто 

ми залишаємо той об'єм, який був, кількість днів, яка є передбачена, дозволить 

зменшити обсяг. Щотижнево… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тобто щільність зменшується, ну, тривалість на 5 днів – 

насправді це один тиждень, і були побоювання в членів підкомітету щодо того, 

що в червні буде лунати останні дзвоники. Ні, якщо раціонально розложити по 

навчальному року, то так само в самому кінці травня, край – 1 червня, будуть 

останні дзвоники. Якщо подивитись тривалість навчального року в країнах, які 

демонструють гарні результати зазвичай по тій самій PISA, то це плюс-мінус 

якраз середня тривалість навчального року. Є бажаючі виступити? (Шум у залі) 

Була спочатку невеличка зрада, коли ми казали, що у нас 150 днів 

навчальний рік і ми на 25 збільшуємо. Ну, це просто некоректні підрахунки були. 

І тут я не можу не згадати пані Інну Совсун, яка казала про 36 відсотків учнів, які 

погано знають математику.  

Тому є пропозиція підтримати таку поправку в тій редакції, яка зараз існує. 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах 

навчального року, розпочинається в День знань – 1 вересня, триває не менше 175 

навчальних днів, закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 

вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за 

ним робочий день. Хто – за ? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу. Дякую. Проти? Утримався? Нема… А….. 

утрималась.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тому, будь ласка, в протоколі занотуйте, що ця 

поправка партії "Голос" врахована редакційно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або частково. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Частково, як краще, так. Врахована, так.  

Всі інші поправки, якщо є необхідність, я їх озвучу зараз. Вони такі, більш 

вже, ну, вони мають підтримку підкомітету. Поїхали. 



По-перше, пропонується в редакції абзацу тисяча тридцять шість 

сформулювати таким чином: "затверджує порядок надання грифів навчальної 

літератури та навчальним програмам і відповідно до зазначеного порядку надає 

рекомендації для використання в освітньому процесі". Що у нас тут ввійшло? Це 

ввійшли посібники, засоби навчання, навчального обладнання, грифів та свідоцтв.  

Я би попросив все ж таки прокоментувати – там була невеличка у нас 

дискусія, - пані заступницю. І будемо визначатись. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Дякую. Ми просимо залишити за нами повноваження щодо 

грифування всіх матеріалів, які розкривають зміст освіти. Але ми просимо 

забрати від нас повноваження щодо видачі сертифікатів на обладнання. Чому? Ми 

вважаємо, що це є повноваження закладу освіти – вибирати те чи інше 

обладнання. Всі обладнання, які виготовляються в Україні, мають відповідати 

певним державним стандартам, і ми не маємо наміру видавати окремим 

виробникам, які звертаються до Інституту модернізації змісту освіти, ще окремі  

свідоцтва. Це право вибору закладу освіти – вибирати вчителя, право вибору 

вчителя – вибирати собі обладнання, з яким йому буде зручно працювати.  

Буду щиро вдячна за вашу підтримку. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Насправді це так, в іншому випадку, як зараз, це ще й 

великий корупційний ризик, звичайно, як це працює. Тому підкомітет підтримав. 

Просимо теж підтримати комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. Рухаємося далі. Просто номінально у статті 23, 

4 пункт: "Відповідно до рішення керівника закладу освіти педпрацівникові за 

виконання обов'язків педагога-наставника призначається доплата у граничному 

розмірі 20 відсотків його посадового окладу, - додати в дужках, - (ставки 

заробітної плати)". Це чисто таке технічно-юридичне уточнення, оскільки по 

педпрацівниках йде по закону ставка заробітної плати, а посадовий оклад йде у 

директорів. Тут навіть додавати немає чого. Прошу просто підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – за? Хто – проти? Утримався? 



КОЛЕБОШИН С.В. Так, далі. Шосте. Це 422 абзац, пункт 4. Прибрати 

першу фразу щодо робочого часу, скороченої тривалості робочого часу 

вихователя закладу загальної середньої освіти, вихователя спеціального закладу 

загальної середньої освіти та асистента вчителя в закладі ЗСО, яке становить 36 

годин на тиждень, оскільки заробітна плата, ставка заробітної плати 

обраховується виключно з навантаження. Тобто це теж чисто технічна історія. 

Якщо є необхідність, можуть колеги з МОНу прокоментувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я був би вдячний, прокоментуйте, будь ласка. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ми в статті 24 передбачили оплату праці, виходячи з 

педагогічного навантаження педагогічного працівника. Зважаючи на це, ми в цій 

статті в частині четвертій залишили одне речення, перше речення: робочий час. 

Хочемо все ж таки, щоб були узгодженості поміж усіма частинами статті 

24. Просимо прибрати питання робочого часу у першому рядку. Воно, в принципі, 

умовно скажемо, не впливає на оплату праці педагогічного працівника. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я читав коментарі міністра освіти в зв'язку з оплатою 

праці педагогічних працівників в цьому році і в наступні періоди до 23-го року. 

Прокоментуйте для всіх: і для загалу, і для протоколу, що ми матимемо в цьому 

році і що матимемо в послідуючі роки, бо я зрозумів з її інтерв'ю, що суттєво 

піднімається заробітна плата педагогічних працівників. Щось прибирається, ті 

нашарування, які були, але вони включаються з основне тіло заробітної плати і в 

цілому виходить у нас суттєвий приріст. Прокоментуйте для протоколу. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Дякую за запитання. Шановні колеги, в статті 24 ви 

окреслили, прийняли рішення, якщо так пройде в Верховній Раді, ми передбачили 

всі доплати, які здійснюються педагогічним працівникам. Ба більше, в 

попередньому законі ці проплати не були внесені в саме тіло закону. Вони були 

передбачені інструкціями і нормативними документами, які розроблялися 

Кабінетом Міністрів. Зважаючи на суспільний резонанс і наші домовленості тут в 

підкомітеті, під час засідання робочої групи, на сьогоднішній день стаття 24 є 



викладена в цій редакції, яку ми з вами тут майже одноголосно погоджували. Ну, 

не одноголосно, але погодили більшістю голосів. 

Тому на сьогоднішній день в нас є створена на рівні Міністерства освіти, є 

створена робоча група, яка працює над новим концептом оплати праці. Ми не 

можемо говорити про те, що це …, це тільки початок роботи цієї групи. Ми 

домовилися з робочою групою розробників Закону "Про загальну середню освіту" 

про те, що, якщо цей концепт буде прийнято, пройде широке громадське 

обговорення, ми готові навіть були повернутися до Закону "Про загальну середню 

освіту" для вилучення 24 статті або трансформації її в якусь іншу статтю. Але на 

сьогоднішній день я не готова вам сказати, що ж залишиться, що буде враховано, 

що не буде враховано. Це прерогатива робочої групи, коли вона закінчить роботу. 

Я думаю, що це буде широке обговорення з залученням громадськості, до робочої 

групи є залучена профспілкова сторона наших соціальних партнерів. Тому я 

думаю, що це буде трошечки згодом. Ми маємо термін відповідно до доручення 

Прем'єр-міністра – до закінчення І кварталу.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Тому я так поставив питання. Голова комітету буде на 

трибуні. Голові комітету доведеться давати в цей день прес-конференцію, бути 

публічним перед журналістами і перед суспільством. Одне питання, яке буде всіх 

хвилювати, - те, що я сказав. Якщо він буде так відповідати, як ви кажете…  

 

МАНДЗІЙ Л.С. Даруйте, зараз, на сьогоднішній день оплата праці 

педагогічних працівників, які працюють у 2019-2020 році, буде виключно 

відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". І іншого варіанту в 

нас немає, в нас є запущений бюджетний процес і в нас триває навчальний рік.  

Щодо інших змін в оплаті праці. Поки ми не закінчимо широкий суспільний 

діалог, дискусію з врахуванням позицій спільноти педагогічної, ми не можемо з 

вами говорити, що буде 1 вересня. Ну, це направду. Рішення, я розумію, що в 

оплаті праці буде потім, в подальшому приймати Кабінет Міністрів, але на 

сьогоднішній день я не готова сказати вам, який навіть образ доплат буде 

враховано в основному тілі заробітної плати, що ж буде винесено на додаткові 

оплати, які будуть, я на себе цю відповідальність брати… 



КИРИЛЕНКО І.Г. Я вам ще раз просто хочу підкреслити, кожний закон, 

який ми приймаємо, тим паче такі базові, серйозні, фундаментальні речі, повинен 

давати позитивний сигнал суспільству. А це закон для суспільства, не тільки для 

педагогічних працівників, це для всіх, батьків, це все, все суспільство чекає цей 

закон. Ви повинні сказати, що в цьому законі ми даємо позитивний сигнал тут, 

тут, тут. І цей позитивний сигнал буде обов'язково мати тенденцію, тренди до 

отак, отак, отак. Да, він рамковий в деякій мірі, да, він не може втручатись в 

бюджетний процес, це все правильно. Це все нецікаво. Цікаво буде, що ми даємо 

цим законом на перспективу. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Станом на сьогоднішній день ми чітко визначили ті 

доплати, надбавки, які встановлені педагогічним працівникам, які не були 

передбачені іншим законом... діючим Законом "Про загальну середню освіту". 

Вони є чітко передбачені, і він точно не погіршує оплату праці педагогічних 

працівників, а навпаки, мені виглядає, що, можливо, навіть ми досить задетально 

передбачили підвищення посадових окладів педагогічним працівникам, 

відповідно до того, що передбачили всі доплати, які передбачені 24 статтею 

Закону України "Про загальну середню освіту". В тому випадку ми можемо 

говорити тільки про плюс. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я дискусію веду з бухгалтером. Я вас візьму в свою 

фірму бухгалтером, блискуче відповідаєте. 

От уявіть собі, уявіть собі, як дипломат: сказав все – і нічого не сказав. Тоді, 

Сергій Віталійович, я буду рекомендувати вам взяти інтерв'ю в міністра, там 

настільки красиво все сказано… І вийде цей закон трошки... Бо вам доведеться 

говорити з трибуни, слати позитивні сигнали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Григоровичу. Дякую вам дуже. 

На жаль, цього разу не я буду на трибуні, а Сергій Валерійович.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я все чув, я все чув. Я, на щастя, або на жаль, така 

кар'єра рушиться, але я не бухгалтер. Колеги, я пропоную повернутися цієї 6 

поправки, якщо не заперечуєте. Є запитання ще в когось? Пропоную підтримати. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо. Дякую. Одноголосно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 7-а. Можна рухатися? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. 7-а, тут чисто технічно. Дивіться, там 546-й абзац, там 

фраза була така: "Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій 

забезпечують районні, міські… - і там було в дужках, - (міст населенням менше 

50 тисяч), сільські, селищні ради". Якщо так ми лишимо, то ми втрачаємо міста з 

населенням більше 50 тисяч.  

Тому просто убрати ці душки і просто: "забезпечують районні, міські, 

сільські, селищні ради". Це просто, ну, технічна історія. Прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто – проти? Хто утримався? 

 

_______________. По попередньому питанню, будь ласка, теж голос 

зарахуйте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

_______________. Тому що, кажу, мені складно, коли я не бачила останню 

редакцію. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, тут, ну, тут абсолютно технічна історія. О'кей. 

Так, пропозиція 8. Що там у нас 8-й? По закладам, корпоративним закладам 

загальної середньої освіти. Дуже добре зранку Любомира Степанівна 

прокоментувала. Хтось, Олександр чи Володимир, будь ласка, прокоментуйте. Це 

така професійна історія Юлії Миколаївни, вона теж... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, мені теж дуже цікаво.  

 

_______________. Да, власне, мова йде про те, що коли ми писали цей 

закон, ми не хотіли цього підзаконника, а Лілія Михайлівна Гриневич, яка тоді 

очолювала міністерство, вона пропонувала, що варто дати механізм, яким чином 

ці корпоративні заклади можуть бути утворені і так далі, і так далі. А вже після 



того, як вона перестала бути міністром і ми повернулися з нею до цієї розмови, ми 

як юристи вважаємо, що такий підзаконний акт, по-перше, буде тяжко 

підготувати, тому що корпоративні заклади, вони можуть бути дуже 

різноманітними, бо ми розуміємо, що це завжди два засновника. З однією 

сторони, може бути держава засновник, з іншої сторони – бізнес, потім може 

місцева влада з бізнесом або бізнес і місцева влада. І виписати всі ці різні моменти 

в одному нормативно-правовому акті надзвичайно складно.  

І фактично, коли ми вже повторно говорили з Лілією Михайлівною, вона 

погодилася з такою аргументацією і сказала, що, дійсно, можливо, варто 

виключити.  

Від нас пропозиція – виключити. Якщо потрібно буде щось засновникам, 

майбутнім засновникам десь підказати і розказати, ми готові виписати на рівні 

методичних рекомендацій або просто там зустрічатися і щось пояснювати. Але ми 

вважаємо, що це, навпаки, загальмує становлення і розвиток таких закладів 

освіти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. А тоді відповідно до яких нормативно-правових 

актів вони будуть строювати корпоративні заклади? 

 

_______________. Все, що ми вважали за необхідне вписати для того, щоб 

застерегти від різних корупційних ризиків і так далі, ми вже в законі написали в 

цьому. А далі, після закону іде установчий договір, в якому два засновники 

зустрічаються і виписують. І цей установчий договір завжди буде оприлюднений, 

і його, я думаю, що може побачити будь-хто із... 

 

_______________. Можу ще додати, що в самому законопроекті є та 

регуляція, що для корпоративних закладів, крім статуту, створюється ще один 

установчий документ – засновницький договір, в якому головні риси і основні 

моменти якого ми теж залишаємо на рівні закону, які мають бути відображені у 

відповідному засновницькому договорі. Це щодо змістовного наповнення певного 

старту роботи.  

В іншій частині запускаються звичайні процеси Господарського кодексу, 

ну, зрозуміло, Цивільного кодексу, а також Закону України про державну 



реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських об'єднань. І інші 

засади. А потім, коли вони вже створили заклад загальної середньої освіти, 

наприклад, вступає процедура ліцензування іншого законодавства – все іде по 

накатаній. 

Головний був момент саме в заснуванні, в дерегуляції моменту, щоб це 

було більш живим процесом, скажемо так. Бо правильно каже Олександр, 

передбачити абсолютно всі варіанти і це "прокрустове ложе" створити, воно є 

абсолютно недоцільним для відповідних відносин, для започаткування таких 

відносин.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це є поправка, до речі, була така поправка, щоб це 

прибрати. Це поправка була пані Юлії. Тобто ми зараз фактично врахуємо 

поправку Юлії Миколаївни.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Ви дуже правильно зробите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи це не створить проблему в практичній імплементації 

норм закону? Коли прийдуть до реєстратора, наприклад, два чи три потенційні 

співвласники або засновники, і скажуть, о'кей, ми от такий пакет документів 

підготували. Їм скажуть: "Чекайте. Це все добре, але якого змісту має бути, 

наприклад, оцей документ..?" 

 

_______________. Установчий договір? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, установчий договір є, це відома історія. А ви надали 

ще один, казали, документ.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. За основу. 

 

_______________. Справа в тому, що, дійсно, на рівні закону всі основні 

моменти, всі застереження, всі запобіжники і гарантії вони всі передбачені в 

законі. Але, ну, немає сенсу приймати спеціально нормативно-правові акти, які 



регулюють, скажімо, покроково ці питання, тому що це буде занадто велика 

зарегульованість. У нас же є так само процедура створення  різних видів, різних 

організаційно-правових форм юридичних осіб, але у нас є просто Цивільний 

кодекс, який визначає там перелік документів, і все. Тобто немає, недоцільним є 

врегульовувати повністю це питання, тому що це призведе тільки до надмірної 

зарегульованості і потім складнощів на практиці. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Є бажаючі ще? Якщо немає, то я пропоную 

визначатися. Хто за те, щоб прибрати, виключити оцей от пункт 4, тобто абзац 

535 з редакцією першого читання. Хто – за? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо. Дякую. Хто – проти? Утримався? 

Пані Наталія. 

 

ПІПА Н.Р. Я перепрошую, але в мене, от як просять підтримати, то в мене 

ще раз прохання до секретаріату, і голови комітету, і підкомітету … (Шум у залі) 

Так, то в мене є прохання до всіх, я бачу рішення підкомітету, якого я не 

маю, і рішення по цьому першому питанню, яке в мене звучить зовсім інакше, в 

мене його немає ні в друкованому, ні в роздрукованому вигляді. То я дуже 

попрошу, щоб на майбутнє ми якось знаходили  інакше працювати. Ну, і в нас є 

спільний чат, то попрошу всіх голів підкомітету, особливо якщо ми призначаємо 

щось, пропонуємо, ініціюємо вихідні дні, то пишіть мені, я зможу …  

 

_______________. Субота робочий день… 

 

ПІПА Н.Р. Але я маю на увазі, що я тоді зможу помогти всіх повідомити, бо 

в нас ні в чаті немає, ні в інших речах, було фактично повідомлено за день, і 

насправді у мене не було можливості змінити квитки, якщо ви розумієте, 

наскільки це складно. 

Тому я би просила нас якось працювати так, щоб…  

 

_______________. Пані Наталія, так а розіслали ж матеріали. Ну, з квитками 

розуміло.  

 

ПІПА Н.Р. Немає. (Загальна дискусія) 



КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, все, позиція, зрозуміла. Взяли до уваги. О'кей. 

Якщо є дисконект, то давайте його поправимо.  

Нам 4 лишилося. Так. Пропозиція виключити з повноважень МОН функцію 

щодо затвердження державних стандартів початкової, базової та профільної 

середньої освіти, адже це повноваження Кабміну. Це помилка, яка призведе до 

внутрішньої колізії між двома нормами одного закону. Тобто зараз абзац 1034, він 

так виглядає: "Затверджує типові освітні програми, типові навчальні плани, 

держстандарти початкової, базової та профільної…" Ми лишаємо тільки: 

"Затверджує типові освітні програми". Я би попросив колег з МОНу 

прокоментувати. 

_______________. Це насправді така собі неприємна технічна помилка, тому 

що згідно з цим законопроектом державні стандарти затверджує Кабінет 

Міністрів України. Колись ще в нас був варіант, що ці державні стандарти може 

затверджувати МОН. Тому прохання… А зараз, виходить, і ті, і ті затверджують, і 

МОН затверджує, і Кабмін.  

Тому прохання від МОНу ці повноваження забрати. Крім того, типові 

навчальні плани, оскільки ми доробляли, як ви пам'ятаєте, статтю 11, яка регулює 

освітні програми, ми передбачили, що типові навчальні плани стають частиною 

типових освітніх програм. Тому немає сенсу тепер затверджувати і одні, і другі. 

Воно вже втрачає сенс. Тому це ми вже виявили, коли почали більш змістовно 

працювати з текстом наскрізно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Технічна історія. Але, щоб в нас не було такої колізії, 

прошу підтримати цю поправку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – за? Проти? Утримався? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталія утрималася. Дякую. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Десята пропозиція – це такий, умовно кажучи, фільтр 

проти педофілів. Пропозиція унеможливити обіймання посади директора школи 

особою, яка вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості 



дитини або злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості у 

присутності дитини, чи з використанням дитини. Тобто зараз в нас додати 

фактично пункт 3: "не може обіймати посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти особа, яка… і от вчинила злочин проти статевої свободи, статевої 

недоторканості дитини або у присутності, або з використанням дитини". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую. Що, до цього мали право обіймати? 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Не було заборонено. 

_______________. Не було такої заборони. Насправді ми зараз йдемо 

паралельно з… Бо нещодавно буквально до нас надійшов законопроект від 

Мін'юсту, вони намагаються приблизно такі ж самі правки зробити в Законі "Про 

охорону дитинства". І там взагалі і… Бо це ми пропонуємо не тільки для 

директорів шкіл, а і для педпрацівників усіх вписати норму. Ну, можливо, для 

всіх працівників. Можемо ще подумати, порадитися з… Для всіх.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ні, ні, давайте "не можемо подумати", а зараз 

подумаємо, бо якщо ми на цьому тижні в залі, то ми… 

_______________. Дивіться, головне – концептуально зараз приймаєте 

рішення, а ми сьогодні ще підемо до юристів управління Верховної Ради, тому що 

тут з юридичної сторони треба дуже обережно виписати, бо у нас є Конституція 

України, яка говорить, що кожен має право на працю і так далі, а це ж фактично 

частина обмеження, щоб ми потім в Конституційний Суд не зайшли з цим 

питанням. Ми це випишемо. Але я просто до того, що Мін'юст насправді 

паралельно з нами хоче не тільки в закладах освіти заборонити таким людям 

працювати, але й в закладах охорони здоров'я, в закладах соціального захисту, ще 

там щось. Тобто всі люди, які працюють в контакті з дітьми, отак вони 

сформулювали… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Тобто є фактично пропозиція не тільки в статтю про 

керівника закладу освіти, а в 22 статтю про педпрацівників. А де в нас ми можемо 

про технічних працівників вписати?  

Мені важко щось ставити на голосування, Сергій Віталійович.  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, хтось… Шановні колеги, щоб… Якось не 

дуже зручно ставити це питання на голосування.  

Хтось буде проти? Ні. Давайте ми просто тоді, якщо всі "за", то просто ми 

попросимо сформулювати. (Загальна дискусія) 

О'кей. Добре. Поїхали далі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Далі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Статтю 82 доповнити частиною восьмою такого змісту, 

я читаю: "Держава здійснює заходи з популяризації та вивчення української мови 

та культури за кордоном, у тому числі шляхом направлення педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників для викладання в закладах освіти за кордоном 

української мови, літератури, культури, історії, географії тощо відповідно до 

міжнародних угод". І додаємо: "За такими працівниками зберігається основне 

місце роботи, а період такої роботи зараховується до їхнього стажу роботи. Так 

само, як в попередньому цього не було, здається, що не було, тому пропонується 

просто це закріпити, щоб... тим більше, таких випадків, як от сказали колеги, там 

одиниці, ну, не так багато, щоб люди просто знали, що вони не втрачають своє 

місце роботи, якщо вони престиж держави за кордоном… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я думаю, що тут також ще важливо зарахування стажу 

роботи, тому що... 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Да, період такої роботи зараховується... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію. Що це переривання стажу, їде... 

 

_______________. Просто це можна розглядати як відрядження, і в тому 

випадку це, умовно скажемо, це, виходячи з реалій сьогоднішнього дня, наші 

юристи просять нас все ж таки це питання врегулювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є заперечення в когось? 

Тоді давайте підтримаємо. Дякую. Одноголосно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. І останнє. Додати в статті 20 про учнів такий абзац, він 



продиктований саме якраз і результатами PISA і так далі: "Учні мають право на 

отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій, та/або 

занять з навчальних предметів, з яких проводиться ДПА на відповідному рівні 

повної загальної середньої освіти та з яких рівень досягнення результатів 

навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року 

навчання". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прокоментуйте, будь ласка. 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Йдеться про те, що ми хочемо залишити право, тобто 

передбачити право учневі на додаткові заняття, якщо він має нижчий рівень 

результатів навчання. Ми на підставі цього будемо готувати нормативні 

документи на рівні Міністерства освіти, за якими зможемо допомогти тим учням, 

які не мають добрих результатів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви на рівні своїх нормативних документів 

реалізацію цього права пропишете? 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Так. Безперечно. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це учень може звернутися, сказати: у мене трійка там з 

математики, я б хотів... 

 

МАНДЗІЙ Л.С. Ну, йдеться про те, що на сьогоднішній день ми не маємо 

права навіть це запроваджувати, пропонувати учневі, зобов'язувати вчителів. А це 

буде підставою для того, щоб ми розробили нормативний документ, яким би дали 

б право вчителів окремо проводити додаткові заняття. Ну, ми бачили це… Це 

виникло за результатами PISA.  

 

_______________. Так буде право вчителів чи обов'язок? (Загальна дискусія) 
 

_______________. Ще раз. Я правильно розумію, якщо учень отримує там 

шестірку, умовно, з математики, то він має право прийти до вчителя математики 

на індивідуальне навчання? Оплата цього індивідуального навчання буде ще 

додатково вчителю йти? 



_______________. У нас зараз в статті, вже в погодженій нами статті 24 

закону є норма, яка передбачає доплату за позакласну діяльність в розмірі від 10 

до 40 відсотків. І ми розраховуємо на те, що ми зв'яжемо ту норму з цією нормою. 

Тобто, якщо вчитель додатково працює з дітьми в позакласний час, то він отримає 

відповідну надбавку. 

 

_______________. Це буде з фонду оплати заробітної плати. Це не призведе 

до збільшення навантаження на бюджет, наприклад, і так далі, в жодному 

випадку.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Ну, це фактично зараз… А інакше у нього виходу немає. 

Це фактично ми… легализация репетиторства такого черного. Ну, якщо цієї 

норми немає. І вчитель, якщо він хоче зараз додатково позайматися з дитиною, то 

він не може просити державу легально йому оплатити це. І він або безкоштовно, 

або "полтинник в карман".  

 

_______________. Тому наступне питання. А чому ми тільки тих, у кого 

нижчі результати? Чому, якщо я гарно навчаюсь і я хочу ще покращити свої, я не 

маю права, ну, тобто на додаткові зайняття? (Загальна дискусія) 
 

_______________. Колеги, так а скажіть, будь ласка, я не почула, а з яких 

джерел? Це навантаження ж не буде входити викладачам. З яких джерел це буде 

оплачуватися? 

 

_______________. Фонд оплати заробітної плати. Освітня субвенція.  

 

_______________. Тобто додатково це буде оплачуватися, я правильно 

розумію? 

 

_______________. Якщо є можливість фонду оплати заробітної плати, якщо 

є залишки, ну, будуть залишки. 

 

_______________. А якщо не буде? 

 

_______________. Якщо немає, то так само не буде оплачуватись, як і 



педагогічна ітернатура, не буде з чого оплачуватись, за яку ми проголосували вже 

успішно. 

_______________. А по кількості годин? 

_______________. Ну, немає у держави зараз коштів, щоб взяти і оплатити 

все. Я ж не проти. Ми надаємо можливість. В сільських районах, до речі, де 

зазвичай є великі залишки коштів освітньої субвенції і де, навпаки, маленький 

рівень знання тієї ж самої математики, і взагалі рівень освіти набагато менший, це 

буде працювати, так само, як педінтернатура. Проблеми можуть бути у великих 

містах, але сільським місцевостям ми цією нормою допомагаємо. 

_______________. А оце всі питання вузькі, які пов'язані з кількістю годин, 

конкретною які потрібно мати оцінки, щоб вже потрапити в цю групу, це вже 

буде підзаконно? Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А у мене питання. А що таке "середній рівень результатів 

навчання учнів відповідного року"? Мається на увазі, що в їх класі якийсь 

середній рівень і вони нижче свого... (Загальна дискусія) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Цілком слушне зауваження Сергія Віталійовича, де 

критерії. Середня температура по лікарні або по державі, або по області і так далі. 

_______________.Бо там не прописано, чи це освітній заклад, чи це по 

державі, чи по… по області немає сенсу…. 

_______________. Закладу освіти тоді. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. По закладу освіти, да. Виглядає логічним, що по 

закладу, але це підзаконка буде, тут не треба це прописувати, да. Це просто ми 

відкриваємо можливість, а далі хай... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут у мене ще питання. Це стосується тільки державних 

закладів освіти чи приватних теж? 

_______________. Зараз це так, як читається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто перечитав тричі. 

_______________. А тут немає, до речі. У мене тут є питання. Це загальна 

норма, як на мене. Якщо вона буде регулювати, зокрема, і для приватних, це 



трішки про інше, я не впевнений. А як ви думаєте? Тобто в приватних вони теж 

будуть, учні, які нижче, ніж середній, будуть мати право на отримання 

додаткових індивідуальних групових консультацій. 

Які є думки, колеги, з цього приводу? Я не проти самої норми. Норма сама 

непогана, в цьому нічого поганого немає, навпаки, може допомогти вирішити 

певні проблеми, особливо з деякими не дуже добросовісними вчителями, які 

частину навчають, а частину не навчають дітей, просто задля того, щоб вони 

потім окремо з ними займалися репетиторством. Але тут якраз це може допомогти 

вирішити цю проблему. Тобто норма, в принципі, непогана. У мене питання, чи 

воно буде регулювати тільки комунальні наші, державні комунальні, чи всі. 

_______________. Писати у комунальних теж некоректно. Бо чим учні 

гірші… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це просто питання вголос, я хочу, щоб ми його 

проговорили. 

_______________. Тут потрібно, дійсно, вирішити, що ця ж норма вона 

повинна чітко бути  визначена, тому що зараз вона у загальному вигляді є. І дія її 

поширюється на заклади освіти всіх форм власності. 

_______________. В принципі, як це може виглядати з практичної точки 

зору. Ми чудово знаємо, що в приватних закладах загальної середньої освіти всі 

питання взаємних правил і обов'язків регулюються договором про надання 

відповідних послуг, в принципі. Я вважаю, що подібна норма в імплементації чи в 

застосуванні до відносин договірних, які будуть застосовуватися між надавачем 

послуг освітніх з боку приватного закладу і самим здобувачем освіти, його 

батьками, які будуть укладати відповідний договір, це може стати предметом 

окремого пункту договору, в тому що, що вимагають батьки від приватного 

закладу: результатів навчання певних досягти. І якщо ці результати навчання 

нижче, то, в принципі, чому приватний заклад не зобов'язаний забезпечити 

реалізацію договору – той, предмет якого вони уклали, в тому, щоб дитина 

здобула загальну середню освіту? І обумовити відповідне питання в тому, що, 

якщо самі вчителі приватного закладу виставляють відповідне оцінювання, 

бачать, що дитина ……. то вони працюють з ними додатково. 



Питання щодо оплати і безоплатності відповідних послуг, я вважаю, що ми, 

в принципі, на рівні закону в даному випадку не регулюємо, а на рівні 

підзаконного акту теж воно виглядатиме дивно, тому що ми втрутимося у 

приватний сектор. Ми будемо, якщо писати відповідну річ, а ми будемо це писати 

на різних підзаконних рівнях, основний – це, конечно, буде вимоги до позакласної 

роботи, там, де доплати, про які вже Олександр казав, від 10 до 40 відсотків, це 

буде історія з державними і комунальними. Якщо виявиться, дитина не встигає, 

вони звертаються до керівника закладу, він організовує для них позакласну 

роботу, вчителю встановлює доплату в межах фонду оплати праці. Ця історія 

може спрацювати. Так, в приватному секторі відповідно історія буде, напевно, так 

само, але там уже відповідні речі треба регулювати на рівні взаємних договірних 

відносин, тому що іншого виходу немає. 

 

_______________. …. для учнів шкіл всіх форм власності. 

 

_______________. Але логічно, щоб воно було у всіх. Просто механізми 

імплементації, регулювання будуть різні для державного і для приватного 

секторів. Вони не можуть бути однакові.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Виглядає логічно. Колеги, є в когось ще пропозиції? 

Пропоную визначатися. Хто за те, щоб підтримати цю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте підтримаємо. Дякую. Одноголосно, колеги. 

 

КОЛЕБОШИН С.В.. Так, начебто все. Всім дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді в нас, як завжди, останнім пунктом подібних 

законів нам потрібно проголосувати за рекомендацію прийняти Верховній Раді у 

другому читанні та в цілому цей законопроект. 

Хто – за, прошу підтримати. Дякую. Хто – проти? Утримався? Пані Наталія 

утримується. Дякую. 

Отже, переходимо тоді до другого питання. Да, є прохання, Сергій 

Валерійович, я вас прошу проконтролювати, щоб тоді було правильне 

формулювання, щоб ми віддали в юридичне управління. Дякую дуже. 



Другий пункт: про затвердження плану роботи Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій на період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

Колеги, нам всім було роздано план роботи. Ми його обговорювали на 

минулому засіданні, якщо я правильно пам'ятаю. Чи є в когось доповнення, 

зауваження, пропозиції? Якщо ні в кого немає, то в мене є, якщо ви не проти.  

До нас звернувся наш колега голова підкомітету з питань раннього розвитку 

та дошкільної освіти з тим, щоб ми включили до плану роботи проведення 

комітетських слухань, власне, з питань раннього розвитку. Правильно я 

формулюю, пане Володимире? А, які би називалися "Передумови для 

трансформації дошкільної освіти як основи формування людського капіталу 

України". В зв'язку з тим, що ми готуємо спільно з фахівцями Міністерства освіти 

і науки проект нового Закону про дошкільну освіту, я думаю, що комітетські 

слухання нам стануть всім лише на пригоді. Якщо ніхто не проти? 

Дякую. Чи є в когось ще… 

 

_______________. В мене ще питання. Борис Григорович, а ми говорили ж 

сьогодні про… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире, на коли ви хочете поставити 

комітетські слухання, плюс-мінус? В нас є, дивіться, в нас є на березень 

заплановано комітетські слухання по реформуванню вищої юридичної освіти в 

Україні, Юлії Миколаївни, і є те, що ми не встигли зробити під час першої нашої 

сесії, чи другої, тоді називалось, сесії, про реформування спеціальних закладів 

освіти? Пані Юлія, до речі, ви коли хочете, плануєте? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Ми зараз чекаємо затвердження графіку роботи сесії і 

будемо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З 3 лютого ми повноцінно працюємо. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Нам же потрібно затвердити графік роботи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Місяць плюс-мінус який? 



ГРИШИНА Ю.М. А, місяць? Лютий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми в лютому встигнемо, да, це провести? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Володимире, а ви коли хочете тоді? На середину 

лютого?  

Давайте так, я думаю, що якщо ніхто не буде проти, якщо ми додамо 

комітетські слухання, які називаються: "Передумови для трансформації 

дошкільної освіти як основи формування людського капіталу України". У мене 

буде тільки прохання до вас, до обох голів підкомітетів, до пані Юлії і пана 

Володимира: ви між собою, прошу, домовтеся, щоб ми не в один тиждень 

проводили, тому що це буде важко і для нас, і для секретаріату, і для запрошених, 

і для міністерства зокрема.  

 

_______________. (Не чути)    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що якщо ми зараз розпочнемо, то ми встигнемо 

будь-що. Тому з цим я проблем не бачу. О'кей. Тоді додаємо комітетські 

слухання. Ви з місяцем тоді, з датами визначіться між собою, щоб вони не 

перетиналися. Добре, колеги. 

Чи є в когось ще зауваження і доповнення до плану роботи комітету? Це 

такий, як завжди, в нас амбітний і масивний план роботи. Будемо намагатись 

виконати для того ми тут і є.  

Хто – за, прошу підтримати. Дякую. Одноголосно.  

Третє питання: про затвердження пропозицій Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти і науки та інновацій до проекту порядку денного третьої 

сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.  

Всім було роздано на пошту, власне, пропозиції до порядку денного. Нічого 

фантастично нового тут ми не побачимо. Три закони, які мають бути, всі три на 

наступному пленарному... на цьому пленарному тижні, вони є, підготовлені до 

розгляду і будуть внесені цього тижня, будуть розглянуті, сподіваюсь. Є питання, 

які потрібно підготувати. Ми в цих питаннях основний комітет. І є перелік 



законопроектів, які пропонуються на відхилення, це те, що ми вже... і на 

доопрацювання – це ті, що ми вже розглянули восени, і просто їх потрібно 

винести в зал і зробити те, що потрібно. 

Тому, якщо не заперечуєте, давайте, є пропозиція проголосувати за наші 

пропозиції комітету до порядку денного третьої сесії. Дякую. Одноголосно. 

Четверте питання: про продовження роботи Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій у міжсесійний період з 27 по 31 січня 

20-го року. Це нас попросив насправді секретаріат, тому давайте дамо слово 

Борису Григоровичу, який нам розкаже, для чого секретаріат хоче, щоб ми 

продовжили свою роботу в міжсесійний період. 

 

ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо ні? 

 

ЧИЖЕВСЬКИЙ Б.Г. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що, колеги, продовжимо роботу комітету з 27 по 31? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Я правильно розумію, що ми, депутати, мають право в 

цей тиждень взяти оформити собі відпустку, а хто буде працювати, той буде... У 

нас всі члени комітету, я впевнена, будуть працювати, да, Іван Григорович? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Забагато. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо зроблять пленарні, то буде менше. 

 

ГРИШИНА Ю.М. У нас взагалі 45 днів відпустка?  

 

_______________. Юлія Миколаївна, ми за це голосували.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Я просто уточнюю, тому що я не можу так багато цифр, 

розумієте, в голові своїй носити. (Загальна дискусія) 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що, колеги, продовжимо свою роботу на додаткові 5 

днів? 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви хочете? (Загальна дискусія) 

І я не хочу. (Загальна дискусія) 

 

ГРИШИНА Ю.М. Запишіть собі, Сергій Віталійович, ви запишіть собі, будь 

ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви помітили, що я, наприклад, нічого не кажу? 

 

ГРИШИНА Ю.М. А ми звертаємо вашу увагу, щоб ви ж звернули на це... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, я вам чесно пообіцяю, що намагатимусь 

зробити все можливе, щоб не було засідань комітету на цей тиждень. Сам не хочу, 

чесно. Тут же проблема не в тому, що я хочу чи не хочу, а проблема зібрати 

людей. Якщо ніхто не проти, давайте підтримаємо пропозицію. Дякую. 

Одноголосно. 

Колеги, п'яте, останнє питання – "Різне". Чи є в когось щось різне? Пане 

Романе. 

 

ГРИЩУК Р.П. У мене до питань, які у нас в кінці року турбували, - це 

пожежі в закладах освіти. Після трагедії в Одесі у нас, на моєму окрузі, в 

Національному авіаційному університеті сталася пожежа в гуртожитку, на щастя, 

ніхто не постраждав, серйозно не постраждав, були отруєння газом, отруєння 

чадним газом. І питання до комплексного вирішення цієї проблеми, яка уже 

назріла і перезріла. Президент до 10 січня, якщо я не помиляюсь, дав завдання 

Кабінету Міністрів провести аналіз і підготувати документ, де вказано про стан 

пожежної безпеки в закладах освіти. Я хотів би запитати, чи хтось бачив цей 

документ, чи ні? Якщо хтось буде бачити, щоб також мені передав. 

По-друге, щоб ми як комітет прийняли рішення, що ми маємо робити. По-

перше, нам потрібно знати взагалі, скільки нам грошей потрібно для того, щоб 

здійснити всі заходи пожежної безпеки. 



По Національному авіаційному університету, вони написали мені, ректор, 

що потрібно 5 мільйонів. Скільки потрібно на КПІ? Скільки потрібно на інші? 

Мені здається, що першочергово ми маємо зібрати взагалі цю суму, щоб розуміти, 

яка це сума. Ми знаємо, що це дуже багато. Пан Сергій Валерійович казав, що це 

просто якась неймовірна сума. Але яка? Ми маємо знати і ми маємо робити якісь 

кроки для того, щоб вирішувати питання протипожежної безпеки. 

Знову ж таки, пан Сергій в листі до міністра зробив там перший крок з 

приводу зміни постанови – додавання рядка в освітній субвенції на 

протипожежну безпеку. Що робити закладам державної власності? Нам потрібно 

ще в цьому році вносити зміни до бюджету і закладати гроші на протипожежну 

безпеку. Але потрібно розуміти скільки і розуміти, яким чином ми взагалі йдемо 

до того, щоб зробити навчання і в школах, і в університетах, і в дитячих садках 

безпечним. 

 

ПІПА Н.Р. Дивіться, моя пропозиція, як ми це думаємо: окрім суми нам 

треба насправді розуміти хто в більшій стадії загрожуваності і яка кількість там 

навчається, і хто – в меншій. Бо нам доведеться пріоритет брати. 

 

_______________. Пріоритет, по-перше. І, по-друге, пан Сергій, я думаю, ви 

скажете, ви вже займаєтесь цим питанням, і, по-друге, пріоритезувати, де можна 

зробити швидко і просто, без великих коштів. 

 

_______________. Навіть поверхневі такі от розрахунки, от 14 тисяч шкіл в 

Україні, умовно, приблизно. Беремо – це дуже оптимістично, що тільки половина 

потребує, - і беремо, що в середньому це півмільйона, насправді там є і півтора, і 

два мільйони і так далі. От я дуже так... нижня межа. Це тільки по школах по 

Україні – 3,5 мільярди. Ну, множте відповідно на стільки ж по вишах, бо там 

менша кількість, але більша вартість, і додавайте дитячі садочки. От вам 10 

мільярдів десь там на круг воно і буде. Це така попередня оцінка, але я думаю, 

що, ну, з порядком  я вгадав. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, я хочу всім депутатам, які починають свою 



депутатську діяльність: це не функція Верховної Ради, це функція… у нас купа 

виконавчих структур, купа виконавчих структур з заробітною платою, от читаю, 

"Укрпошта" – це виконавча структура, яка виконує державну функцію: два 

мільйони заробітна плата у керівника "Укрпошти". В Президента зарплата трошки 

більше 20 тисяч, в Прем'єр-міністра – близько 20 тисяч. Друзі, з цих людей треба 

питати. Парламентський контроль, хай оттут сидять і розказують: хто, чия це 

кафедра? Це кафедра Державної служби надзвичайних ситуацій чи це якогось 

міністерства? Сюди запрошуємо – і хай розказують. У них є кадри, які професійно 

перевірять, Президент таке доручення дав – перевірити заклади. Перевірили, 

прийшли і до Верховної Ради прийшли, сказали: друзі, ситуація критична от в 

отакій кількості і це потребує отакої суми, ситуація критична, менш критична, але 

на наступний рік треба скільки, скільки. І тоді м'яч на половині поля парламенту і 

уряду, як передбачити ці кошти, бо це життя людське, дітей життя, як 

передбачити ці кошти в бюджеті. Оце вже наша функція. 

Тому заслухати, парламентський контроль ніхто не відміняв. Є резонансна 

проблема – сюди, на ковер. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Колеги, а ми ж приймали, пам'ятаєте, ми ж проводили 

комітет? Ми ж приймали рішення заслухати тих, тих…. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Абсолютно, сюди запрошувати. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Треба підняти, подивитись там строки. Ми місяць, 

здається, закладали. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Причому засоби масової інформації повинні тут бути, що 

так, комітет опікується цією темою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли у нас комітетський тиждень? (Не чути)  

Дивіться, цілком погоджуюсь з Іваном Григоровичем. Більше того, 

наскільки я пам'ятаю, було доручення Прем'єр-міністра до 10 січня провести 

інвентаризацію всіх закладів освіти і перевірку стану готовності або 

функціонування системи протипожежної безпеки. Давайте тоді запитаємо у 

Прем'єр-міністра по результатах. Ми можемо направити окреме звернення від 



комітету. Запросити представника Кабінету Міністрів нам на засідання комітету 

для того, щоб заслухати про стан виконання його ж доручення, Прем'єр-міністра і 

для того, щоб подивитись, що потрібно, що потрібно зробити, чого не вистачає і 

що нам вже потрібно планувати закладати в бюджет наступного року для того, 

щоб допомогти. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Або при перегляді бюджету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або при перегляді бюджету.  

 

_______________. Тим більше, це повністю корелює з нашим же рішенням 

від грудня, коли ми збирались після пожежі в Одесі, абсолютно, один в один. 

Вчора 40 днів було, до речі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді є пропозиція доручити секретаріату зробити 

звернення до Прем'єр-міністра з цього приводу, щоб підняти наше рішення 

комітету, яке було в грудні по якраз по ситуації в одеському тоді коледжі. І 

подивитись, запросити на найближче засідання комітету… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Але там не тільки Кабмін. Ми ж там давали доручення ще 

службі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми піднімемо рішення, подивимось. Піднімемо 

доручення Прем'єр-міністра у себе і так далі. Добре. 

Ще є щось в "Різному"? Колеги, у мене є одне маленьке питання. Воно – 

дуже приємна новина. І я думаю, що вона стане приємною для секретаріату 

нашого. У нас є колеги, з якими ми співпрацюємо і намагаємось допомагати, як і 

всім громадським ініціативам в освіті, науці і інноваціях, в чому ми завжди 

сприймаємо.  

У нас є партнер, який називається "Асоціація інноваційної та цифрової 

освіти." І вони займаються дуже цікавими речами. Зокрема, вони займаються 

розвитком навичок і компетенцій персоналу. І зараз вони зробили пілотний 

проект в Міністерстві соціальної політики, який показав дуже високі результати. І 

є сподівання, що Міністерство освіти і науки теж скоро пройде подібні тренінги і 



навчання. І ця асоціація запропонувала нам. Це дуже недешева історія, але 

запропонувала нам .... допомогти нашому секретаріату і проаналізувати поточний 

стан на розвитку навичок та компетенцій з подальшим формуванням 

індивідуального плану розвитку для кожного з наших працівників. Я думаю, що 

це стане сильно в допомозі. Я би був би тільки за, якби і депутати захотіли 

подібно пройти. Але через те, що ми зараз в тестовому режимі, хочемо 

запропонувати нашому секретаріату і всім нашим працівникам попрацювати з 

цією асоціацією. Це займе буквально за 3 дні по годині. Якщо секретаріат не 

проти, у нас зараз буде пленарний тиждень, і вони могли б вже завтра почати 

працювати в секретаріаті. Я думаю, що вівторок, середа, четвер по одній годині – 

це тільки допоможе нашим колегам розвинути свої професійні навички.  

Секретаріат не буде проти?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми знаємо.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вас відпросити?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто зараз навчається, цього тижня?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цього тижня хтось з них навчається? Бо я бачу і пана 

Олега, і пана Сергія.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, ви узгодите - і ми через 2 години поговоримо 

про це, да? Цього вистачить часу? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас відпрошу в Керівника Апарату.  



_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Нічого страшного. Давайте на завтра на ранок. 

Тоді завтра о 9-й ми про це поговоримо ще раз. 

 

_______________. Добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, якщо більше немає ні в кого питань, тоді дякую вам всім за комітет. 

До зустрічі в середу на комітеті. А, да, ще, колеги, у вівторок, завтра, о 2 годині 15 

хвилин в нас тут збирається підкомітет з науки по внесенню змін точкових до 

Закону 0898 про науку. Там дуже дві маленькі, точкові зміни, але вони потрібні.  

Дякую. 


