
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

15 січня 2020 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доброго дня! (Шум у залі) 

Шановні колеги, доброго дня ще раз. Давайте почнемо засідання комітету, 

спробуємо його оперативно провести. У нас небагато питань, і вони досить 

конкретні і точкові. 

Отже, порядок денний на сьогодні пропонується наступний. Питання 

перше: "Про розгляд змін до проекту Закону про внесення змін до Закону України 

"Про наукову і науково-технічну діяльність" (реєстраційний номер 0898). 

Другий пункт: "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників (номер 2279). 

Пункт третій: "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та 

високогірних населених пунктах (реєстраційний номер 2003). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстраційний номер 2003-1). 

І п'ятим пунктом: "Проект Постанови про внесення змін у додаток до 

Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 

2020 році». 

Є пропозиції і заперечення щодо порядку денного? Тоді давайте 

проголосуємо і підтримаємо. Дякую. Одноголосно. 

Отже, одразу вам хочу повідомити про те, що Ірина Констанкевич 

попросила пункт другий – свій проект закону, – перенести на наступне засідання, 

на інше засідання комітету. Заперечень немає? 

Тоді давайте почнемо з першого пункту: "Про розгляд змін до проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (реєстраційний номер 0898). 



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

Прошу, Валерій Вікторович. 

 

КОЛЮХ В.В. Шановні народні депутати, вчора на засіданні підкомітету з 

питань науки та інновацій ми розглянули це питання. Зокрема, з'ясували, що 

зауваження Головного юридичного управління щодо внесення змін до статті 36 

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" є слушними 

стосовно викладення цієї статті в редакції, що вчені мають право в робочий час 

здійснювати з дозволу керівника наукової установи науково-педагогічну 

діяльність у закладах вищої освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 

годин протягом навчального року із збереженням заробітної плати за основним 

місцем роботи. 

Підкомітет більшістю підтримав таку… норму в такій редакції, 

запропоновану Головним юридичним управлінням, і пропонує винести на 

засідання комітету, затвердити ці зміни у підготовці законопроекту в розгляді 

його до другого читання. 

Крім цього у "Прикінцевих положеннях" законопроекту потребувало внести 

зміни щодо набуття чинності закону, оскільки у попередній редакції він мав 

набути чинності з 1 січня 2020 року. Оскільки відтермінування цього закону 

потребувало уточнення щодо розрахунків Міністерства фінансів та Кабінету 

Міністрів України стосовно розрахунків щодо фінансових видатків на рівні не 

нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні, 

а також на рівні не нижче 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлений законом на 1 січня календарного плану. Оскільки ми 

таких розрахунків не маємо станом на сьогодні, тому ми рекомендуємо комітетові 

звернутися до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів стосовно надання 

таких розрахунків для того, щоб ми зрозуміли, наскільки у "Прикінцевих 

положеннях" варто виписати час набуття чинності цим законом.  

Тому прошу підтримати комітет такі напрацювання нашого підкомітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович.  

Чи є зауваження чи заперечення у членів комітету? Ми всі, в принципі, 

майже всі були вчора на засіданні підкомітету, тому якщо є, я не думаю… Чи є 



необхідність обговорення? 

Давайте тоді проголосуємо і підтримаємо рішення комітету. Дякую. 

Одноголосно. 

Пункт 2, як я вже казав, пані Ірина Констанкевич просила перенести на одне 

з наступних засідань комітету.  

І одразу до пункту 3. І, можливо, ми їх… Я не знаю… (Шум у залі)  Якщо 

будуть… Давайте окремо поговоримо тоді.  

Пункт 3: "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та 

високогірних населених пунктах (реєстраційний номер 2003)". 

Колебошин Сергій Валерійович, заступник голови Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій. Прошу, Сергій Валерійович.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую.  

Так, колеги, законопроект передано до комітету і надано нам для 

ознайомлення у вересні минулого року. Головний комітет – це Комітет з питань 

організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, 

містобудування. Наш висновок запитується поряд з висновками ще 6 комітетів 

інших. На сьогодні свій висновок скерував до головного комітету лише Комітет 

Верховної Ради з питань бюджету. Цей висновок, він нас не стосується.  

Конкретно у сфері освіти, я буду торкатися сфери освіти. Що пропонується 

даним законопроектом? Перше. Тарифні ставки для працівників освітніх закладів 

та інших бюджетних установ, які розташовані на території гірських населених 

пунктів збільшити на 25 відсотків, для тих, хто розташований на території 

високогірних населених пунктів – на 50. 

Друге. Закріпити законодавчо принцип збереження існуючої розгалуженої 

мережі закладів освіти в тій категорії населених пунктів. 

Третє. Законодавчо прописати урахування підвищеного коефіцієнту для 

гірських населених пунктів при розрахунку розміру освітньої субвенції і дотацій. 

Четверте. Надати право безоплатно здобути вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі громадянам, які, або їх 

батьки, мають статус особи, що проживає і працює або навчається на території 

гірського або високогірного населеного пункту. І прописати, що особа з таким же 



статусом або їх батьки мають право брати участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах 

встановлених квот прийому до вищих навчальних закладів, наукових установ 

України за їх вибором.  

Слід зазначити, що Міністерство фінансів України не підтримало 

зазначений законопроект, оскільки суб'єкт законодавчої ініціативи вказує, що 

його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. 

Насправді низка запропонованих норм потребуватиме суттєвих додаткових 

коштів з державного та місцевих бюджетів. Зауважу, що, на жаль, в 

пояснювальній записці і в документах, які додаються до законопроекту, немає 

відповідних розрахунків, тому ми не можемо зараз розуміти, які ці витрати з 

державного бюджету. 

Міносвіти і науки України зазначає, що запропоноване підвищення розміру 

державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів 

матдопомоги для осіб, що працюють, проживають або навчаються в населеному 

пункті, якому надано статус високогірного, потребуватиме додаткових коштів. 

Мінсоцполітики вважає, що зазначений законопроект потребує 

доопрацювання. Мінрегіон не підтримує зазначений законопроект. Головне 

науково-експертне управління за результатами експертизи законопроекту 

висловило низку концептуальних зауважень щодо його положень. Я не буду тут 

занурюватись, всі мають можливість ознайомитись з цими. Ну, в тому числі одне 

з основних – це відсутність фінансово-економічного обґрунтування з 

конкретними розрахунками та вказанням статей, з яких… джерел, з яких можна 

брати ці додаткові кошти. 

Тому, розуміючи, тим не менше, що школи, освіта і взагалі високогірні 

території мають бути підтримані в силу особливостей географічного 

розташування, і надавати негативний висновок ми не бачимо сенсу, ми 

пропонуємо із врахуванням пропозицій всіх галузевих міністерств та висновку 

Головного науково-експертного управління повернути даний законопроект на 

доопрацювання до суб'єкту законодавчої ініціативи. 

Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Валерійовичу. 

Колеги, чи є в когось інші думки, зауваження, пропозиції? Так, Іван 

Григорович, прошу вас.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, враховуючи, що це представники 

нашої фракції, всі до єдиного, то я, звичайно, буду підтримувати законопроект. Я 

ні в якому разі не буду впливати на думку колег.  

Але, на жаль, проблема у нас високогірних населених пунктів в Україні 

існує, ви це добре знаєте, і специфіку людей, які там проживають. І та історія, яка 

зараз відбувається з лісами, з усім.  

Тому ні аграрної підтримки немає там, де пасовища були колись. І свого 

часу, у перших скликаннях було багато законів прийнято про підтримку саме 

населення, яке проживає в таких населених пунктах. Потім потихеньку, з 

урахуванням реалій і бюджету, і фінансових можливостей держави потихеньку ці 

пільги були прибрані. Зараз по суті високогірні населені пункти і люди, які там 

проживають, не мають ніякої підтримки. Вони в рівних умовах – так, як і всі інші, 

хоча умови нерівні.  

Тому я не буду ні в якому випадку тиснути на колег і не буду переконувати, 

що треба голосувати "за". Але все рівно над цим треба буде думати на великому 

державному рівні, бо ясно, що негативні оцінки, які тут є різних міністерств, 

відомств, вони мають під собою підґрунтя. І те, що вимагає додаткових і витрати з 

бюджету, і обраховувати це все треба, це дійсно. Але треба і враховувати 

ситуацію, що це прикордонні області, не забудьте про це. Коли піде ринок землі, 

який ми хочемо, чи не хочемо, а я відчуваю, що закон пройде, то, вибачте, люди 

ці куплять території. І потім, що з цим робити? І потім вони нам скажуть: "А ви 

нас захищали як? Чи ні?". Треба думати наперед трошки, приймаючи будь-які 

речі.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую, Іван Григорович. 

Я повністю згодний з тим, що це питання важливе, це питання державне, це 

не якесь, щось локальне. І я готовий особисто допомагати в розробці тих 

положень, які стосуються освіти.  

 



Ми спілкувалися зараз в кулуарах Ради із профільною заступницею міністра 

Любомирою Мандзій, яка знайома з проблематикою, оскільки сама з Львівщини. 

Тому я думаю, що саме по освітній частині, там є, над чим працювати, реально 

об'єктивно є, над чим працювати. Тому я думаю, що це абсолютно виважена така 

позиція – направити на доопрацювання. Я готовий допомагати, долучайте і так 

далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а є в нас розуміння скільки в нас високогірних 

населених пунктів, яка там проживає кількість населення, скільки там освітніх 

закладів і так далі? Якщо є, то було б добре підняти всю статистику. Я насправді 

думаю, що комітет в цілому, весь склад комітету, долучиться, допоможе в 

розробці. Це насправді питання, треба йому приділяти увагу, бо людям, які 

живуть в високогірних районах, їм, справді, дуже важко добиратися як до місця 

проживання, так і до місця роботи, і до шкіл, звісно, та і питання доріг там стоїть 

дуже. І я був в високогірних районах, і неодноразово, і пам'ятаю ті військові, які 

називаються "військові дороги", - це такий маленький напрямок, який навіть не 

чиститься від дерев. Звісно, що треба приділяти цьому увагу. Але без обрахунків 

нам буде дуже важко підтримувати ці речі.  

Ми вчора на підкомітеті довго сперечалися щодо введення в дію деяких 

положень Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" саме через 

відсутність розрахунків. І нам буде, я не знаю, з нашого боку буде трішки 

необачно приймати закони, з яких ми не маємо розрахунків.  

Тому, якщо потрібно, давайте рішенням комітету попросимо виконавчі 

органи виконавчої влади розрахувати те, що нам потрібно, Іване Григоровичу, для 

того щоб допомогти. Але є пропозиція…  

Є ще зауваження? Так, колеги, прошу.  

 

_______________. Я, власне, теж хочу підтримати десь позицію загальну 

комітету, що прозвучала, в тому плані, що у мене є знайомі люди з тих регіонів, і 

знаю, що коли там немає світла і занесло все снігом або дощем, що не можна 

вибратися кілька днів. Тобто там питання інтернатів, якості освіти, і я б дуже 

підтримала пільги, власне, по їх отриманню, доїзду до закладів вищої освіти, до 

підняття рівня освіти щодо вступу середньої і відповідно… середньої, щоб потім 



вступали не з заниженими балами по ЗНО, але, власне, щоб була матеріальна 

підтримка до можливості доїзду до вищих навчальних закладів. 

І теж погоджуюся з тим, що питання лісу, який зараз проданий часто, на 1 

мільярд – останні підрахунки, чи землі, яка може бути приватизована, це також 

пов'язано з освітою, що ті люди не знають, як правильно користуватися тим 

капіталом, що є. Це притому, що дослідження – це найбільше це стосується Івано-

Франківської області, - які… і колгоспів там не було, що це люди, які вміють бути 

самозайнятими, там одна з найбільших кількість ФОПів в країні. Але, власне, 

часто їм просто бракує цих знань, щоб їх вміти застосувати. 

Тому добре, що гірському регіону починають приділяти увагу в тому, і це 

також дуже велика особливість України, яку ми правильно маємо 

використовувати, бо Буковель це, з одного боку, дуже привабливо і цікаво, а, з 

другого боку, це теж може бути екологічною катастрофою, і це в комплексі 

питання якраз можна змінити. 

Дякую. 

 

СОВСУН І.Р. Я реагуючи на те, що Сергій Колебошин сказав, що він 

поспілкувався з профільною заступницею міністра освіти з цього питання, у мене 

є питання, яке я вже який час хотіла задати: а чому у нас на комітети не приходять 

представники профільного міністерства? Ні, не до вас, я просто рада, що 

профільне міністерство спілкується з представниками однієї політичної партії, але 

представники профільного міністерства мають спілкуватися з представниками 

комітету. Те що представники міністерства не приходять на засідання комітету, я, 

чесно, не перший рік ходжу на засідання комітету, я ніколи такого не бачила. Де 

сьогодні представники… (Шум у залі) 

Ну, ви знаєте, я свого часу ходила на всі засідання комітету – і ходили 

заступники міністрів, і міністри інколи. Я би дуже сподівалася, щоб ми все-таки 

звернули на це увагу. 

Тепер по суті самого закону. Попри те, що ми розуміємо, що нам треба 

підтримувати ці регіони, вони мають специфіку розвитку і специфіку надання 

освіти в тому числі, але, разом з тим, у законі не йдеться про покращення освіти, у 

законі йдеться про збереження мережі. Збереження мережі не дорівнює 

покращенню якості освіти, це зовсім інше. 



Друге питання – це, звичайно, питання пільг при вступі. Тут я можу одразу 

сказати, що якщо пільги при вступі будуть залишатися як норма, то за жодних 

обставин ми підтримувати такого не будемо, нам треба надати можливість 

досягнути належного рівня освіти для цих дітей, але це не те саме, що дати їм 

пільги при вступі і тим паче в межах квоти, тому що це є дискримінуючим для 

інших людей. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Інно.  

Пане Олександр, прошу.  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Шановні колеги, цілком підтримую ідею всілякої 

підтримки гірськими високогірним районам, оскільки, як і багато хто з вас, дуже 

люблю, закоханий в гірські лижі. І був у цих районах, бачив, і бачив, дійсно, пані 

Наталія права, що Буковель – це якась взагалі там заграніца, але те, що 

відбувається, інфраструктура, в тому числі і освітянська, в найближчих селах, то є 

проблема.  

Але я представлю таку рівнину, і переконаний в тому, що ситуація з 

транспортуванням школярів до закладів освіти не менш складна, ніж в гірських 

районах. І у нас попереду буде виїзне засідання комітету, і я б дуже-дуже хотів - 

розумію, що ви вірите на слово мені, і я вже надавав відео, ви бачили, - але я 

просив би 30 кілометрів проїхати між двома райцентрами і зрозуміти, що яка 

ситуація є на Луганщині.  

А тепер юридичний момент. Якщо ми будемо створювати певні преференції 

з метою врахувати особливості географічні, то у такий спосіб ми будемо 

порушувати принцип рівності, оскільки на рівні луганській поверхні ситуація, 

може, ще і  гірша. І якщо діти вже долають 40 кілометрів до школи і 40 додому - 

вдень 8,0 і по тих жахливих дорогах, і коли колега Шахов говорить, що ями, як 

могили, то він не жартує. Коли легкова автівка заїжджає, потрапляє в яму і її не 

видно взагалі, то навіть гір не треба для цього.  

Тому нам треба, я повністю підтримую питання гірське, але прошу 

врахувати, що на рівнині ситуація не краща. 

Дякую.  



КОЛЕБОШИН С.В. Я додам трохи. По-перше, я згодний з Інною з точки 

зору того, що збереження мережі – це не дорівнює ефективності освіти. І згодний 

з тим, що преференції при вступі – це така, ну, сумнівна історія.  

Все ж таки ми направляємо на доопрацювання, враховуючи те, що інші 

норми потребують розрахунків, в першу чергу фінансово-економічних, і звідти ми 

вже можемо вступати в фахову дискусію одним з одним, яким чином все ж таки 

це врахувати.  

Те, що казав Олександр Анатолійович, теж згодний. Взагалі я питався, коли 

ми зараз спілкувалися, провести аналогії, де в нас є ще території особливі по 

країні, якщо не брати стан доріг, то мені тільки на думку спало, що у нас є 

особлива ще територія – це  зона зіткнення. Фактично, наскільки я знаю, у нас 

немає окремого  закону щодо особливості, наприклад, освітнього процесу. І для 

цього ми все ж таки і плануємо цей виїзд. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, я так розумію, судячи з дискусії, що ми свідомі того, що 

одним з найкращих варіантів, чи не найкращим, буде відправити цей 

законопроект на доопрацювання, тому що відхиляти його не хочеться, бо, я тут 

зауважу щодо того, що сказав пан Олександр, це не зовсім преференції за 

географічним, не стільки за географічним принципом, скільки за природно-

кліматичним, тому що у них все ж таки дуже важка кліматична ситуація, вона 

непроста порівняно з іншими частинами України. Тому тут трішки про інше. Але 

я абсолютно повністю погоджуюся з пані Інною, що це скорше консервація 

нинішнього стану, ніж розвиток в частині підвищення якості освіти. Ми 

збережемо мережу, ми можемо підвищити навіть, зробити якийсь високогірний 

коефіцієнт для заробітної плати або фінансування, але, разом з тим, залишаючи 

або, як пропонується, скажімо, зробити пільги при вступі, ми просто 

законсервуємо те, що є, не буде сенсу розвивати ці школи. 

Тому, якщо ви не заперечуєте, то давайте перейдемо до прийняття рішення. 

І пропозиція комітету є відправити на доопрацювання цей законопроект. 

Хто – за, прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. Ой, вибачте, вибачте, да. 

Вибачте, будь ласка. Іван Григорович утримався.  



Колеги, пункт 4: "Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної 

стабільності гірських та високогірних населених пунктів (реєстраційний номер 

2003-1). Це, я так розумію, що альтернативний законопроект попередньому. 

Сергій Валерійович, прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я буду дуже коротко, оскільки ми вже фактично 

позицію оголосили. Цей законопроект пропонується народними депутатами 

Лопушанським та Княжицьким. Є відповідні аналогічні попереднім висновки всіх 

профільних міністерств, є аналогічні рекомендації Головного науково-

експертного управління. Там деякі норми трохи, скажемо так, сильніше 

прописані, деякі трохи більш лагідно, але тим не менше головний висновок 

полягає в тому, що цей законопроект теж, навіть в більшій мірі ніж попередній, 

потребує доопрацювання, бо там взагалі жодних розрахунків чи принаймні хоча б 

порядку витрат бюджетних немає. 

Тому пропозиція аналогічна – направити суб'єкту на доопрацювання. Всі 

аргументи ми тільки що всі наводили. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є потреба обговорювати цей законопроект? 

Тоді давайте підтримаємо рішення комітету. 

Дякую. Одноголосно. А, да, вибачте. Пан Павленко утримався. Колеги, 

дякую. 

І пункт 5: "Проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови 

Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році" 

(реєстраційний номер 2570). 

Колеги, чи є в нас пан Кулініч Олег Іванович? Дякую вам дуже.  

Отже, тут коротке питання буде. Я думаю, що нам, раз немає народного 

депутата, ми розберемося самостійно в комітеті. Дивіться, ідея дуже проста. 

Пропонується додати до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв", паном Кулінічем пропонується  додати сюди 

відзначення сторіччя - сторіччя з дня заснування Полтавської державної аграрної 

академії.  



Разом з тим, Міністерство освіти і науки запропонувало ще додати сюди, до 

цього самого переліку такі пам'ятні дати, як 100 років з часу заснування 

Національного університету кораблебудування ім. Макарова, 100 років з дня 

заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Туган-Барановського і 90 років з дня заснування ще шести закладів вищої освіти.  

Я не знаю, чи  це потребує обговорення. Є пропозиція комітету – 

підтримати це, направити рішення до Комітету з гуманітарної політики, нехай 

вони визначаються, ми підтримаємо.  

 

ПІПА Н.Р. Я ще все-таки як співдоповідач дозволю собі уточнити, що все-

таки в загальному є Наказ Президента від 1999 року, ще Кучми, що все-таки 

святкуються дати, кратні 25-ти: 25, 50, 75 і 100.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Він ще діючий, пані Наталія, чи там були зміни?  

 

ПІПА Н.Р. Так, він ще діючий, ми разом дивилися.  

І це цікаво, чого ми… Я, як на мене, тоді, може, варто подати там на 

перегляд його Президенту? Але було смішно, що ми не виконуємо те, що 

запропонував нам Президент, хай він і екс-Президент. Це перше продумати.  

Але також я думаю, що ключове треба подивитися, чи ці святкування 

стимулюють університет до розвитку, чи робиться "для галочки". І я би хотіла 

тоді, ну, якби в кого побачити… Я менше говорю про сторіччя, більше говорю 

про 90-річчя, і чи те, що ми зараз дамо можливість святкувати, чи це посприяє 

університету в модернізації, в розвитку, чи, навпаки, це додаткова, не знаю, 

"галочка" чи що, чи…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Додаткова витрата з бюджету університету на 

святкування.  

 

ПІПА Н.Р. Ну, наприклад, так! 

Якщо, власне… якби… В принципі десь закликаю до того, щоб, може, якщо 

ми на майбутнє якось університети використають це з позицією модернізуватися 

чи говорити про розвиток, то я думаю, що в цьому була більша підтримка. Якщо 

ж це інакше, хотіла тому почути би думки…  



ГОЛОВУЮЧИЙ. Іване Григоровичу.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Можу зараз відповісти, друзі, бо вже не перший раз ми 

приймаємо таке рішення, на моєму віку це вже чималенько. Вже вимірюється 

десятками, сотнями. 

Величезний стимул! Величезний стимул! І модернізація, і технічне 

переоснащення, і ремонт особливо. Приклад – Голосіївський район, поїдьте 

подивіться: Національний університет біоресурсів. Відбулась трагедія: згоріло 

центральне приміщення, там директорат, усе. За попереднього ректора взагалі 

розруха була повна, всі в розпачі. Бюджет не міг допомогти нічого. 

Прийшов новий ректор, якого ми підтримали, і на комітеті підтримали, і 

бувший міністр, і голова комітету, до речі, наш, Ніколаєнко, і скористався 

ювілейною датою. Підняв весь актив, який тільки можна. Випускників 

познаходили всіх, а випускники дуже гонорові, їх значна частина була в залі 

Верховної Ради. І, ви знаєте, порозкошелювались хлопці. Меморіальна дошка 

точно така, як на Бородіно. Як кажуть, кожна дивізія, кожна рота – всі золотими 

оттисками, хто вніс хоч копійку. І це теж, дуже, як кажуть, глибина людини, яка 

подякувала кожному.  

Унікальне приміщення. Унікальне переоснащення зроблено. Єдине, до чого 

руки не дійшли, – це до гуртожитків. Я б починав, звичайно, з гуртожитків, не з 

ректорату. Ну, життя є життя, це б'є, але ж коли б я став, не відомо, з чого 

починав би: чи зі свого кабінету, чи як. Але, дійсно, величезна робота зроблена. І 

там це те, що поблизу. А те, що не поблизу, те, що доводилось…  

Я голова наглядової ради Дніпропетровського аграрного університету. У 

22-му році буде 100-річчя. Я вже зараз провів декілька засідань, і підняли всіх 

випускників, всіх запросили, всім подякували за те, що вони є, що вони так і так, 

що альма-матер є. Благодійний фонд, і все, друзі, і реконструкція, і ремонти, і 

технічне переоснащення. За кожним закріплено… уже за кожним закріплено було 

лабораторія, що в ту лабораторію треба поставити, яке обладнання. 

Це унікальна можливість залучити позабюджетні кошти через благодійний 

фонд, щоб уникнути, звичайно, зайвого оподаткування. Але тут же, тут же, в 

кожному університеті – звернення до відповідних органів, щоб зараз нас прозоро 

контролювали, щоб кожна копійка розходилась, щоб потім не прийшли і не 



спитали: а откуда дровишки? Бо кожний вже переживає, у нас органів, які 

контролюють, дуже багато, тому краще упредить, чем, як кажуть, потім…  

Я вважаю, що треба підтримувати. І це можливість врятувати ситуацію. Бо 

державний бюджет не здатний сьогодні витримати навантаження по технічному 

переоснащенню, по реконструкції, по ремонту і так дальше. Я вважаю, що треба 

підтримувати без оглядки. Указ Президента порушується згідно з моменту його 

прийняття – 99-го року. І 90-річчя, і 80-річчя, підніміть архіви, ви побачите. І 

Верховна Рада голосує, бо тоді Президент мав абсолютну владу. Абсолютну 

владу тоді Президент мав Кучма в 99-му. Він укази приймав і… А зараз, вибачте, 

парламентська форма правління. Тому Верховна Рада приймає акти, які вищі 

указу Президента. Я вибачаюся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До речі, щодо указу Президента і цієї постанови. От я 

відкрив чинну постанову, яка була від 3 грудня 2019 року, там є 2 дати 90 років: 

90 років з дня заснування Аерокосмічного університету Жуковського 

"Харківський авіаційний інститут"; 90 років ще заснування наукового центру.  

Там ще взагалі є дуже дивні дати: 155 років, наприклад.  

КИРИЛЕНКО І.Г. Да. 

 

_______________. А ми можемо прийняти з рекомендацією, наприклад, 

зробити благодійний вечір alumni університету кожного або стипендії заснувати 

хороші за кошти alumni. Ну, тобто з рекомендацією використати 90-річчя як гарну 

нагоду. Хоча я погоджуюся, що кожних 10 років, коли університет 

піднапрягається, додати, це, мабуть, добре, залежно в якій формі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, пане Олександре, прошу. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Скажіть, будь ласка, а який взагалі порядок включення до 

переліку тих пам'ятних, ювілейних дат того чи іншого університету? Оскільки, 

наприклад, Харківський національний університет радіоелектроніки – в цьому 

році також 90 років. І я бачу, що Аерокосмічний університет ХАІ є, а ХНУРЕ, 

там, де щось… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, я наперед вас заспокою: Міністерство 



освіти і науки запропонувало додати 90 років з часу заснування Харківського 

національного університету радіоелектроніки. Я вам скажу більше, і ще декількох 

харківських університетів. До речі, їм всім по 90 років. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Шановний Іван Григорович сказав, що він є головою 

наглядової ради дніпропетровського. Тобто ви є альма-патер для цієї альма-матер. 

А це ваша альма-матер?  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Давайте підтримаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Взагалі процедура дуже проста. Це робить Комітет з 

питань гуманітарної та інформаційної політики. Раз на рік він готує на наступний 

рік, от, як правило, там в листопаді-грудні, за пропозиціями центральних органів 

виконавчої влади, так що на наступний рік, якщо є пам'ятна дата, пане 

Олександре, то можна запропонувати комітету. 

В даному випадку було не враховано, напевно, що не надходили всі 

пропозиції, або вони в іншому порядку, це ж не треба забувати, що в нас були 

вибори до Верховної Ради, тому змінився і сам комітет, тому там десь щось могло 

загубитися. Отже, це, щоб наздогнати, є така пропозиція.  

Колеги, можемо підтримати, можемо не підтримати. Які думки? (Шум у 

залі) Ну, чому - ні, давайте підтримаємо. Тоді давайте проголосуємо за це.  

Дякую, колеги. Одноголосно. Рішення комітету підтримано. 

Я вам всім вдячний, ми сьогодні дуже оперативно і ефективно провели 

комітет. 

Прошу, пане Олександре. Як же можна не дозволити!  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Шановні колеги, я вибачаюсь, з поважних причин не був 

на засіданні комітету в понеділок, коли обговорювалось питання порядку 

денного, графік роботи на третю сесію. І тому я вчора говори з Сергієм 

Віталійовичем і він мене підтримав, я би хотів запропонувати під час нашої 

поїздки в Харків на виїзні заходи, пов'язані саме в Харкові, там Інститут 

монокристалів, включити до порядку денного візит до Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз, він формально перебуває у віданні 

Міністерства юстиції, але це науково-дослідна установа. Це офіційне запрошення, 



і воно буде надано, направлено до комітету. І, дійсно, те, що я там побачив, з 

освітянською метою був там, то, дійсно, заслуговує на увагу і підтримку, і це 

можна взагалі поставити як... презентувати як досвід, приклад і, дійсно, взірець 

того, як люди сумлінно ставляться до своєї праці. І головне, на чому я хотів би 

акцентувати увагу: інститут носить ім'я заслуженого професора Миколи 

Сергійовича Бокаріуса. І ось я побачив музей інституту, його кабінет і воскову 

фігуру не гірше, ніж в Музеї мадам Тюссо. Це вражає. Я навіть професору 

подарував краватку і пообіцяв... (Шум у залі) Да, я сьогодні без краватки. Друзі, 

я... 

 

_______________. А коли там по графіку?  

 

ЛУКАШЕВ О.А. По графіку колись там у червні ми плануємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція підтримати цю ідею, а є ще більша 

пропозиція. Пан Олександр, ви знаєте, що у нас же ж инициатива наказуема? Є 

пропозиція доручити… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Профінансувати? (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це був би другий етап.  

Але давайте підтримаємо пропозицію пана Олександра, і дамо йому, 

попросимо його підготувати нам орієнтовний план-графік візиту до Харківської 

області.  

 

ЛУКАШЕВ О.А. І по Луганщині я вже отримав доручення від вас.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер!  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Всім дякую, за плідну і ефективну роботу. 

Тоді до наступного засідання комітету, яке орієнтовно буде через 2 тижні, на… 

 

_______________. Так, це моє наступне було питання. Через 2 тижні – це 

коли? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас же не буде… У нас же тиждень роботи з виборцями. 

І потім тиждень…  

 

_______________. Тому наступний, виходить, після 3 лютого…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скорше за все, буде так. Так, 5 лютого. Ми якраз 

підготуємо. 


