
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

05 лютого 2020 року 

Веде засідання голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, колеги, давайте починати. Пані Наталя, вітаємо. 

Колеги, доброго дня. У нас перше засідання комітету в третій сесії. Я радий 

вас усіх бачити в комітеті. Це дуже приємно, що ми продовжуємо працювати 

повним складом. У нас сьогодні кворум є. Отже, на… (Шум у залі) Я не слышу, 

поэтому нормально. 

Отже, колеги, порядок денний на сьогодні, у нас чотири пункти. Пункт 

перший: про розгляд додаткових змін до проекту Закону про внесення змін до 

Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (0898). 

Другий: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій 

(номер 2301). 

Пункт третій: інформація про роботу Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

І четверте – "Різне", там один  пункт: про внесення змін до плану роботи 

Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання. 

Якщо немає заперечень чи пропозицій, прошу підтримати порядок денний. 

Дякую, одноголосно. 

Я пропоную 1 питання наразі відкласти на декілька хвилин, тому що немає 

пана Колюха, який є доповідачем з цього питання. Тому одразу давайте 

перейдемо до 2 пункту. 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій 

(реєстраційний номер 2301). Пані Бєлькова, яка є розробником, автором 

законопроекту, написала лист на комітет і попросила розглядати це питання без її 

участі. Тому співдоповідачем є Гришина Юлія Миколаївна, голова підкомітету з 

питань вищої освіти. Пані Юлія, прошу. 
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ГРИШИНА Ю.М. Дякую, Сергію Віталійовичу. Колеги, всім дорого дня. 

Зараз ми будемо говорити про проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, 

та учасників бойових дій, поданий народними депутатами України Бєльковою, 

Шкрум, Абдулліним і іншими. 

Хочу зазначити, що ми вже провели підкомітет з цього питання. На 

підкомітеті ми детально розглянули цей законопроект. Всі народні депутати 

виступили, висловилися з цього приводу. Ми розглянули детально основні ідеї 

цього законопроекту. Ми розглянули висновки Головного науково-експертного 

управління, профільних міністерств. І було прийнято рішення. Я зараз хочу 

запитати, Сергій Віталійович, чи потрібно мені зараз знову оголошувати всі 

висновки, які ми отримали? Чи я можу одразу перейти до резулятивної частини і. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ви коротко можете озвучити рішення 

підкомітету. Якщо в колег, які не були на засіданні підкомітету, є питання по 

цьому законопроекту, тоді ми їх проговоримо. Якщо не буде заперечень по 

рішенню підкомітету, то не бачу сенсу. Всі, кому було цікаво… У нас в 

підкомітет по вищій освіті, здається, взагалі майже всі депутати входять. Тому 

всім, кому було цікаво, були на засіданні підкомітету.  

 

ГРИШИНА Ю.М. Я хочу зауважити окремо для тих, хто не був. Хоча я хочу 

зазначити,  що підкомітет з питань вищої освіти майже в повному обсязі засідав. 

Хочу сказати, що цей законопроект направлений на соціальну і економічну 

підтримку такої соціально захищеної категорії населення як молодь та учасники 

бойових дій. Було запропоновано певні  запровадити для них податкові пільги. Не 

оподатковувати заробітні плати молоді віком до 27 років, учасникам бойових дій і 

так далі. Обговоривши всі пропозиції, які є в цьому законопроекті, підкомітет 

прийняв рішення рекомендувати Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

підтримати рішення підкомітету з питань вищої освіти і рекомендувати Верховній 

Раді України повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання 

даний законопроект.  

Також було прийнято рішення рекомендувати комітету звернутися до 

Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України з 
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проханням надати порівняльну інформацію стосовно соціальної підтримки молоді 

в інших європейських країнах шляхом податкового стимулювання в частині 

джерел компенсації шляхом податкового стимулювання, джерел компенсації, 

втрат бюджетів у наслідок запровадження таких соціальних програм.  

Хочу звернути вашу увагу, чому було прийнято цей пункт 2. Оскільки ми 

повністю підтримуємо ту пропозицію, що молодь потребує економічної 

підтримки і соціальної підтримки, і така категорія населення як учасники бойових 

дій. Ми з цим повністю погоджуємось і підтримуємо цю пропозицію.  

Але цей законопроект потребує певного доопрацювання, оскільки там немає 

обґрунтувань фінансових. Є певні питання щодо встановлення вікових меж 

поняття "молодь", тому що там встановлено до 27 років – ми не розуміємо чому. 

Тому що відповідно до закону України "Про соціальний захист і соціальне 

становище молоді в Україні", в нас молодь визначена як молоді особи віком від 14 

до 35 років. Раніше було до 28 років. Але 27 років – така вікова межа ніколи не 

була встановлена в законодавстві, тому обговорювали це питання. 

Отже, підтримуючи цю ідею, ми пропонуємо комітету долучитися до 

доопрацювання цього законопроекту. І тому пропонуємо звернутися до 

профільних міністерств для того, щоб отримати ту інформацію, якої немає у 

відкритому доступі, і детальніше ознайомитися з станом речей відповідно до кола 

цих суспільних відносин.  

І третій пункт: рекомендувати комітету направити цей висновок Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політки, 

визначеного головним з підготовки цього законопроекту. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Юлія. 

Колеги, чи є у вас зауваження, пропозиції до рішення комітету? Так, Іван 

Григорович, прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я змушений буду утримуватися не тільки від того, що 

солідарний з представниками своєї фракції, а ще тому, що, друзі, я вже третій раз 

буду на комітеті говорити за цю тему. У нас не демографічна криза – 

демографічна катастрофа. Нам все рівно доведеться якісь приймати популярні 
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речі, популістські речі. Будь-які, можна назвати їх будь-якими. Але відток – уже 

ми перейшли точку невозврата.  

Друзі, у нас пенсіонерів наступного року буде більше, ніж тих, хто працює. 

Це катастрофа. Що з Пенсійним фондом робиться – ви знаєте. Ну якщо ми не 

створено запобіжника, а запобіжники – це люди молоді повинні залишатися тут, у 

них повинен бути стимул залишитись тут. Ну ви розумієте, заробітчани нам в 

пенсії нічого подадуть, вони просто перераховують на утримання своїх сімей, а 

зараз і з сім'ями виїжджають. І Пенсійний фонд – ви бачите, що відбувається. Не 

підвищувати пенсії не можна, бо прожитковий мінімум єсть прожитковий 

мінімум. Нам все рівно доведеться, я цілком згоден, що ви запропонували 

звернутися до відповідних  структур, які дадуть досвід нам зарубіжний. Бо ви 

бачите, навіть Німеччина, сита Німеччина, зробила настільки ліберальне 

законодавство для притоку робочих рук. Ми розуміємо, що це зараз піде відтік від 

Польщі, наші в Польщу чи заповнять країни Балтії. Одним словом, що тут 

говорити. Демографічна катастрофа.  

Рятувати демографічну катастрофу є два шляхи: народжуваність 

збільшувати і залишати тих, хто тут працездатного віку молодого. Нам все рівно 

доведеться думати над цим. І це наш комітет в першу чергу повинен подумати. Я 

утримуюсь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович, ми говорили якраз на підкомітеті на за 

цю тему. І цілком погоджуючись з вами, я от трішки не погоджуюся в одному. 

Якщо ми зараз приберемо оподаткування ПДФО з молодих людей до 27 років, ми 

точно не наповнимо бюджет. Але при цьому норми законопроекту там є дуже 

слушні. Наприклад, щодо зменшення оподаткованого доходу платника податків в 

разі, якщо платиться за навчання. Це от тому ми і на підкомітеті, взагалі у нас 

була ідея рекомендувати, і ми в приватному порядку поговоримо завтра над 

законопроектом. Краще його розділити на дві частини. От те, що стосується 

освіти, воно має всі шанси пройти комітет і, в принципі, пройти Верховну Раду, 

бо ми готові підтримувати. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. І ви абсолютно праві. Нам треба буде шукати шляхи 

підтримки. 

 

_______________. …досвід Польщі, вони створюють в себе теж простір 

низького тиску для молодих людей. І це певним чином сприяє в тому числі і 

відтоку з України. Тому сама ідея, сам меседж цього законопроекту абсолютно 

слушний. Але, по-перше, ми забуваємо, що ВВП в Польщі при плюс-мінус 

рівному населенні, незалежно від того, як зараз рахувати ми будемо, приблизно 

однакове, а ВВП в чотири з половиною рази більший. І по-друге, в них в законі 

встановлено верхню межу неоподаткованого загальнорічного доходу. 

Тому треба доопрацювати. Але я повністю підтримую колег. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, чи є в когось ще зауваження? Ні. 

Тоді я поставлю і пропоную поставити на голосування рішення комітету, 

яке озвучила пані Юлія. Рішення є в кожного з нас. 

Тому прошу підтримати і проголосувати. Хто – проти? Хто – утримався? 

Двоє – Іван Григорович і Ростислав. Дякую, колеги. 

Давайте повернемось до першого питання. Питання перше порядку денного. 

Про розгляд додаткових змін до проекту Закону про внесення змін до Закону 

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

Доповідачем є Колюх Валерій Вікторович – голова підкомітету з питань науки та 

інновацій. 

Колеги, ми пам'ятаємо, на нашому останньому, попередньому засіданні 

комітету, під час другої сесії. Ми говорили про те, що ми попросили дані 

додаткові в Міністерства фінансів для того, щоб зрозуміти, як це ляже на 

державний бюджет. І для того, щоб через те, що ми не можемо звужувати норму 

закону, ми думали про те, з якого моменту можна було б його запровадити, якраз 

в тій частині оплати праці.  

Пане Валерію, прошу, вам слово. 

 

КОЛЮХ В.В. Доброго дня, шановні колеги! Як ви знаєте, дискусійним 

питанням залишається і на сьогодні введення в дію норми, яка передбачає 
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підняття посадового окладу молодшим науковим співробітникам на рівні не 

нижче подвійної середньої заробітної плати в промисловості і одинадцяти 

неоподаткованих мінімумів. І, виходячи із рішення підкомітету, ми направили 

відповідні запити до Міністерства фінансів, Міністерства освіти та науки з 

приводу розрахунків, які потребують додатково з державного бюджету. 

Міністерство фінансів, як ви знаєте, надіслали відповідь і оцінили такі видатки 

державного бюджету на рівні 19 мільярдів гривень. Міністерство  освіти та науки, 

я думаю, представники озвучать, але тут трішки інша цифра, вона менша. Я так 

бачу, що вони надали досить чітку методологію розрахунку додаткового обсягу 

бюджетних асигнувань. 

Тому знову ж таки залишається дискусійним питання, коли цю норму 

запровадити в дію. Чи уряд винайде можливість виділення додаткових коштів 

хоча б з 2021 року чи 2022 року. Тому що, якщо ми пропишемо навіть цього року, 

то ми породимо по суті мертву норму, яка не буде виконуватись, і не буде 

суттєвого підняття заробітних плат, вірніше посадових окладів молодших 

наукових співробітників, тому що Мінфін навряд чи на це знайде кошти. Тому я 

виношу на загальне рішення комітету і прошу надати свої пропозиції стосовно 

року запровадження цієї норми щодо підняття науковим працівникам державних 

установ посадових окладів. В заміну, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я читав, наприклад, висновок Міністерства 

фінансів. Мені, ну, по-перше, вони рахували двічі. В першому варіанті вони брали 

середньомісячну якраз от норму, яка зараз є чинною в Законі про науку і науково-

технічну, дві середні заробітні плати, а потім в другому варіанті рахували те за 

умов, які передбачені законопроектом. І там, і там потрібно 19 мільярдів. Тобто, в 

принципі, перевід ми зробили правильно, да, 11 неоподаткованих мінімумів. 

Єдине що, мені незрозуміло, який вони брали неоподаткований мінімум. Станом 

на зараз? Бо зараз, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю виступ Прем'єр-

міністра, міністерство поправить мене, якщо я неправий, він ще буде двічі 

підніматися цього року, десь всередині року і наприкінці року. І тому от питання 

на 21-й рік яку цифру ми беремо за основу. Той прожитковий мінімум, який є 

зараз, тобто станом на сьогодні, чи той, який буде станом на 1 січня 21-го року? 
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Ми фіксуємо зараз на оцей прожитковий мінімум, який зараз, він буде і 

далі. Ну, і там, і там в будь-якому разі додаткова потреба 19 мільярдів. За 

підрахунками Міністерства освіти, додаткова потреба буде 21,3 мільярда. 

Міністерство освіти, пане Юрію, якщо можете прокоментуйте, будь ласка. 

 

_______________. Дякую вам, Сергій Віталійович. 

Шановні народні депутати, шановні колеги, шановні присутні, дійсно, за 

обрахунками нашого міністерства, для забезпечення виконання норми абзацу 

другого частини другої статті 36 чинного Закону України "Про наукову і науково-

технічну діяльність", починаючи з 1 березня 2020 року, необхідні додаткові 

бюджетні видатки в орієнтованому в обсязі 14,76 мільярда гривень. Тобто 9 

місяців ми брали за обрахунковий період, і у 2021 році на виконання цієї ж норми 

необхідно буде додатково передбачити в Державному бюджеті України на 2021 

рік близько 21,33 мільярда гривень. 

Щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

наукову і науково-технічну діяльність" (реєстраційний номер 0998), то у разі 

запровадження дії норми законопроекту щодо визначення ставок, окладів 

науковим працівникам державних наукових установ, вищих навчальних закладів з 

1 березня 2020 року додаткова потреба в бюджетних коштах орієнтовно складає 

14,18 мільярда гривень. І у 2021 році додаткова потреба бюджетних видатків на 

запровадження цієї норми орієнтовно становитиме 18,72 мільярда гривень. 

Ми надіслали ці всі матеріали в Апарат за підписом пані міністерки. 

Надійде офіційним чином ці всі матеріали. Ось такі у нас розрахунки вийшли. 

 

КОЛЮХ В.В. В мене до вас питання. Судячи із відповіді Міністерства 

фінансів, в них взяли за методологію обрахування 11 прожиткових мінімумів і 

вийшли на цифру 19 мільярдів. А судячи з вашої інформації, ви взяли 

методологію обрахування не нижче подвійної середньої заробітної плати у 

промисловості. Я так розумію? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У Міністерства освіти є два варіанти. І якраз другий він 

18,725, це за умови впровадження нашої норми закону, яку ми зараз обговорюємо. 

Тобто… 
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______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, 11 прожиткових мінімумів. І тут, власне, якраз різниця 

між даними Мінфіну і МОНу 250 мільйонів, тобто 19,0 і 18,7, тобто вона 

невеличка насправді. 

 

КОЛЮХ В.В. Добре. Тоді, яка позиція МОН з приводу введення в дію цієї 

норми? З якого року? 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Дмитро, прошу. 

 

______________. Дякую, Сергій Віталійович. Дякую, народні депутати. 

На додаток до запитання. Ми брали за розрахунок, по закону 0898, 

прожитковий мінімум на 20-й рік вже 2 тисячі 270 вже по новим розрахункам. А 

різниця в розрахунках з Мінфіном, тому що вони брали за базу, за кількість 

дослідників дані ГРК, головних розпорядників бюджетних коштів, які 

ґрунтуються на статистиці яку Мінфін сам збирає. А ми брали за базу дані 

Державного комітету статистики. Можливо, тому що дані ці можуть розрізнятися, 

а оскільки ми знаємо, що вони різні у нас, була і така різниця. Але все рівно воно 

сукупно вийшло на невеличку похибку дуже. 

Щодо впровадження цієї норми, то, мені здається, що це питання політичне. 

І якщо є ресурси додаткові, то, напевно, можна говорити лише про запровадження 

її з 2021 року. В 2020 році, ми порахували, 15 мільярдів вже. І, власне, ще й 

потрібен час на голосування цього закону і на внесення змін до відповідних 

рішень уряду. Тому імплементувати цю норму ми зможемо, я так розумію, в 

другій половині року. Але це буде означати навіть менші суми. Але ця сума буде 

поступово зменшуватися, коли ми будемо до кінця року доходити. 

І мені здається, що краще закладати цю ідеологію нову політичну в 

наступний рік 2021, повний рік, і з 1 січня. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дмитре. 

Вона і не може бути запроваджена раніше, ніж 1 січня 2021 року, згідно 

бюджетного законодавства ми не можемо приймати закони. Якщо ми їх приймемо 
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в першому півріччі, то воно може запрацювати тільки з 1 січня 2021 року. Це ми 

знаємо. 

Єдине питання залишається те саме до народних депутатів. І дуже шкода, 

що з нами немає Міністерства фінансів, насправді, дуже хотілося б їм задати це 

питання. Питання залишається те саме. Ми просто минулого разу не знали точну 

цифру. Але ми розуміли, що вона буде десятками мільярдів. 

І тут у нас питання. Ми з 2021 року зможемо знайти додаткові 19 мільярдів 

на науку? Це питання до уряду, я розумію. Але Бюджетну декларацію ми будемо 

бачити після квітня, наскільки я  розумію, згідно закону. 

Так, Іване Григоровичу, прошу. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, перед очима минулий тиждень пленарний. Один із 

відомих депутатів, жінка, збирає підписи по залу. Що за підписи? Підписи: друзі, 

давайте обмежимо заробітну плату в наглядових радах. Ви знаєте, наглядові ради, 

там, де державні суб'єкти діяльності підприємницької. Чим же обмежити? 400 

тисяч гривень в місяць.  

Якщо хто не знає, що таке наглядова рада, це 29 днів люди не знають, що 

робити, а на 30-й збираються для того, щоб попити горілки або Hennessy. За чим 

наглядають?! Як Жванецький говорив: "Имею то, что сторожую". Оце і все. 

Для того, щоб було все шито-крито керівнику державного підприємства 

НАКа, ДАКа, БАКа, САКа, вибачте, назначають зарплату в мільйони, і всі 

задоволені. В державних установах! Це держані установи. 

Бюджет НАКу відомого, друзі, з преміями, з усім.. там, де не премія, медаль 

треба було дать за заслуги. Ти ж на державній службі, братці. З преміями, з усім 

бюджет більше, ніж Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Адміністрації 

Президента. Бюджет одного НАКу. Організацію створили під… при Леоніді 

Даниловичі під одного хорошого хлопця, і з тих пір виросло в монстра. І ми 

сьогодні думаємо, як нам оце… де нам знайти, як нам… І оце не складається. 

Сергій Віталійович, не складеться і на наступний рік, бо ви дивіться, з діркою 

бюджет завершився попереднього року. Так? Дірка почалася за січень-місяць 

цього року. Пенсій фонд – ми знаємо яка діра. І вийде й наступного року. Але яка 

пропозиція в цьому відношенні? Друзі, тоді, якщо реалісти, ми повинні розуміти, 
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що цю категорію треба підтримати. Цю категорію треба, бо він… отримати 

сигнал від нас, що ми їх не забули. 

Сергій Віталійович. Я веду до того, що реалістично в цьому році. чи є 

можливість додати, щоб вони відчули, що да, ми працюємо над виконанням 

закону, який же самий прийняли. Приймали разом з урядом закон. Міністр освіти 

була на трибуні і весь час з нами, як кажуть, со слезами на глазах, під оплески, під 

крики "ура" прийняли цей закон. Тобто і уряд, і Мінфін – всі ж рахували це все. 

Я б схилився до думки, уже в цьому році з другого півріччя  чи з 1 вересня, 

чи як там краще, уже люди повинні відчути, на 10, на 15 відсотків що добавили. З 

2021 року не вийде. Я ж бачу, що не вийде. Але на скільки зможемо додати? На 

скільки? Щоб люди відчували, що да, незважаючи на складнощі, незважаючи на 

все, але ми до цієї категорії відносимося з пієтетом, бо, ви розумієте, без науки, 

без вістря цього, що ми називаємо інновації, без цього ж ми рухатися не будемо. 

Нас зіштовхують туди на тертій ринок ринку, там, де сировина. А де сировини не 

треба ні науки, нічого. Абсолютно. Чого …….…. два сторіччя тому назад з 

доменних печей, так і ллють. За копійки продаємо, а потім веземо сюди готову 

продукцію, в десятки разів дорожчу, з нашого металу зроблену. Але ж це все 

питання, я ж кажу, науково-технічного прогресу. Без молодих людей, які будуть 

креативно працювати над цими ідеями, його не буде. 

Тому вже б з цього року попрацювати з урядом вже з якогось чи з 

четвертого кварталу, щоб вони відчули, що ми їх підтримуємо. З наступного року 

повністю запровадити не вийде. Вже ж видно. Як стартував рік, вже ж ти в кінці 

року не надолужиш. На старті року закладається або запас, або вже закладається 

те, що ми називаємо, ну, в промисловості сьомий місяць це спад, це рецесія. 

Рецесія – це вже дуже-дуже нехороші якості. Плюс те, що відбувається зараз з 

цією хворобою, ви ж бачите, китайський ринок закривається. А у нас там ринок 

збуту, і металу, і зернових, і всього іншого, іншого. Це значить спад на нашу 

сировину. Це значить надходження… Зрозуміло. Будемо реалістами, але цю 

категорію треба захистити. А по залу ходять захищати наглядові ради. 400 тисяч 

давайте обмежимо, щоб вони 400 тисяч тільки получали не більше, бо вони 

мільйони получають. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Я таке не підписувала, хочу сказати, Іван Григорович. 
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КИРИЛЕНКО І.Г. Я, коли подивився, мені стало страшно. Я говорю, 

слухайте, друзі, 400. Та, Іван Григорович, ви розумієте, вони мільйон отримають. 

Ну, хто дав право? Це ж державні установи. Це ж не бізнес приватний. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Я думаю, взагалі це не тема зараз обговорення. Але по 

наглядових радах треба змінювати цей механізм, який було запроваджено для 

керівництва державного підприємства. Цей механізм не працює, і є абсолютно 

зрозумілим непрацюючими ці заробітні плати, вони абсолютно не корегують ні з 

результатами роботи, ні з чим. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Юлія Миколаївна, в чому суть? Це в будь-якому 

суспільстві вибух відчули від несправедливості. Коли люди бачать, що таке 

твориться… І тоді, вибачте, голосують ногами. Отуди і з кінцями.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді яка пропозиція, Іван Григорович, у вас?  

А скажіть, будь ласка, колеги, нагадайте, будь ласка, у нас в Законі "Про 

освіту", коли вводиться остаточно норма про підвищення заробітних плат до 

чотирьох прожиткових мінімумів? До 23-го. Пані Інна, прошу.  

 

СОВСУН І.Р. У мене є пропозиція і я не думаю, що ми зараз це зможемо 

зреалізувати. Але дивіться, ми зараз намагаємося зрозуміти, яким чином нам 

підвищити гроші абсолютно всім науковцям, да, яких… Скільки тисяч, я не 

пам’ятаю? Так, 29 тисяч. Ми розуміємо також, що це нереально. Але з іншого 

боку, всі розуміють, що не підвищувати теж неможливо.  

Чи можемо ми подумати над якимось варіантом рішення, наприклад, 

прив’язати підвищення зарплат до атестації наукових установ? Ті, які атестуються 

за найвищим рівнем, тим підвищувати. Ну тобто якусь черговість запровадити. І 

тут я окремо хочу сказати, що я читала про результати атестації, яка зараз 

відбувається, у мене є багато питань до цієї процедури, я не думаю, що вона є 

ефективною. Але назагал в цьому напрямку можна було би думати, бо це якимось 

чином диференціює. З одного боку, у нас з'являється можливість тим, хто 

найкращий дійсно, підвищувати заробітні плати. З іншого боку, не накладати 

величезні обтяження на державний бюджет, які ніхто не зможе зреалізувати.  

 

_______________. (Не чути) 
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СОВСУН І.Р. Ні. Чому? Це просто, подумати просто. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я наскільки правильно розумію пані Інну, то це питання 

поетапної імплементації, да. Це просто підказка Кабінету Міністрів як це можна 

реалізувати.  

А, пані Інно, на вашу думку, з якого, коли можна було б реально поставити, 

яку нам би прописати норму у законі? Ми не можемо… Тобто ми, зараз я не 

думаю, що це потрібно прописувати в законі якусь поетапність, бо це… Може 

бути просто, да, перекласти на Кабінет Міністрів, це їх рішення, їм видніше, як це 

поетапно робити. Але з якої дати нам було б варто поставити повну дію, введення 

в дію? Я чому запитав про Закон "Про освіту" вас. 

 

СОВСУН І.Р. Ну, за повну, тут дійсно треба, щоб рахували фінансисти. Але 

я думаю, що, я тут погоджуся з Іваном Григоровичем, що люди відчувають велику 

несправедливість, що що б вони не робили, вони ніяк не можуть досягнути 

високої зарплати. З іншого боку, ми так само розуміємо, що додаткових 14 

мільярдів ніхто просто так не намалює в Державному бюджеті, це все-таки велика 

сума грошей, ось. Тому мені здається, що якщо ми напишемо, що ми 

розпочинаємо цей процес, навіть нехай, я не знаю там, з цього року, з другої 

половини. І виберуть, я не знаю, там три найкращі наукові установи, яким 

підвищать заробітну плату, три. Ну, точно є ті, хто заслужили.  

То, мені здається, що це дозволить знизити тиск соціальний, і, з іншого 

боку, люди будуть бачити до чого прагнути. Тобто ми… 

 

______________. (Не чути) 

 

СОВСУН І.Р. Да. І тоді прописати, що, я не знаю, розпочати в цьому році 

поетапно відповідно до результатів атестації, яка проводиться у встановленому 

законом порядку. Детальний порядок чи ще щось таке визначається Кабінетом 

Міністрів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знову-таки, елемент механізму, я абсолютно згодний з 

цим, ми можемо дати доручення Кабінету Міністрів і рішенням комітету і в законі 

взагалі це прописати, да, в "Перехідних положеннях". Щоби розробили там, 
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умовно, за три місяці, через три місяці презентували, щоб ми розуміли. І 

запланувати вже поетапне підвищення, наприклад, там з четвертого кварталу, ну, 

наприклад. 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Розумію. І цілком погоджуюсь з обома колегами.  

Єдине, в мене все те саме питання, з якого моменту можна поставити 

повноцінного введення в дію. Це плюс 19 мільярдів, в принципі, зараз. Я розумію, 

що буде проводитись переатестація, певна оптимізація всіх наукових установ, ну, 

очевидно. Ми не знаємо її результати і не можемо собі змоделювати, скільки 

залишиться науковців в країні і скільки вони будуть, скільки це буде, яке 

навантаження на бюджет. Але все одно нам потрібно прописати якусь граничну 

цифру, якусь граничну дату в законі.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну, давайте 7 років не будемо чекати, мабуть, це 

трішки ненормально.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це правда. Поставимо маркер такий самий, як був в 

Законі "Про освіту", на 23-й рік? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Мабуть, з наступного бюджетного року, ……….. 

готувати, будемо закладати. 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути) 

 

ГРИШИНА Ю.М. Так гроші ж не передбачені в бюджеті на це підвищення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та, по-перше, ми все одно будемо його переглядати 

щонайменше двічі, здається, да? 

 

СОВСУН І.Р. (Не чути) 
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ГРИШИНА Ю.М. Да, але процес піде.  

 

______________. В мене питання щодо пропозицій, що в 23-му вступить в 

силу і норма освіти, і ця. Можливо, ми диференціюємо по раках, щоб було 

поступове взагалі. Тому що буде, да, в один рік, да… Тобто 22-й рік, 23-й чи вже 

23-й, 24-й? Такого…  

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Я тут повністю погоджуюсь. Тут просто питання було 

фінальне, от коли повністю має бути, до якого року виконане це. Я погоджуюсь 

там з 30 відсотків чи по 25 відсотків ми підвищуємо щороку, але от фінальну дату, 

да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У тарифній сітці? По зміні взагалі системи оплати праці? 

(Загальна дискусія) 

 

_______________. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, а ми плануємо переглядати або Кабінет Міністрів 

планує переглядати систему оплату праці науковців? Взагалі я маю на увазі: 

тарифну сітку, надбавки? Але там є час для цього ще. 

 

_______________. Я хочу додати ще, нам же ж крім університетської науки, 

ще ж і академічна наука. І навіть  три навчальних заклади чи заклади вищої 

освіти, якщо ми там дійсно постараємося і щось там десь знайдемо можливості, то 

є ще сотні інших установ і неуніверситетської науки. Тут усе має бути 

універсальним все ж таки… 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. НАН, це… Я навіть записав, я зрозумів… 

 

_______________. Якщо дозволите. Атестацію наукових установ проводить 

Міністерство освіти, всіх незалежно від відомчої ознаки. Атестацію наукових 

працівників дійсно проводять інститути всередині себе, але якщо мова йде про 

прив'язку до атестації установи, то припустимо, буде там 10-20-30 вищої 
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категорії, але норма 36 статті закону – це держава гарантує. Тобто це універсальна 

норма. 

Мені здається, якщо ми встановимо якісь окремі, скажемо так, уже доплати 

для установ, атестовані за вищою ознакою, то воно має бути як додатковий фонд 

на шталт тої формули, що по вищій освіті додатково давали університетам вже на 

відкуп керівникам, які могли збільшувати зарплату вченим у залежності, 

працівникам, від результатів. 

Якщо говорити про нашу 36 статтю і необхідність у часі розподілення цього 

зростання, у нас є, в принципі, формула множення. Можливо, в часі цей 

коефіцієнт 11 зробити фінальним там у 24-му році, а по 21, 22, 23-му – ставити 

там 3, 5, 7. Да-да, щоб вийти потім на 11. Так мова ж про те, що стаття якраз 

говорить про гарантію держави. Тоді вони просто мають бути ліквідовані.  

(Загальна дискусія)  

 

ГРИШИНА Ю.М. Ні, колеги, давайте ми не будемо… Ні, я думаю, що так 

не можна. Я думаю, що дійсно потрібно говорити от про пропозицію міністерства, 

що ми повинні гарантувати всім науковцям підвищення заробітної плати. Що 

вони там якісно, неякісно – це вже внутрішнє їх питання, як вони там, на їх 

систему преміювання, атестацію і так далі. Це процес, який регулюється 

належним чином. Але ось та пропозиція, яку ви озвучили, дійсно поговорити про 

те, що поступово передбачити поступове підвищення, хоча би невеличке, але воно 

повинно бути. Давайте це зробимо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково, ми тільки за. Тільки за. 

Пане Олеже, наш секретаріат, прошу. 

 

_______________. Шановні народні депутати, хочу звернути увагу, що 

норма чинного закону по промисловості два посадових оклади по промисловості 

вступила в дію з 2020 року. Тобто вона на сьогодні вже чинна. Уряд її не виконує. 

Тобто зараз воно на рівні уряду може регулюватися в тому, що це є максимум, до 

якого має бути, має уряд іти. І хай уряд розпише, як він буде цього добиватися. 

Якщо ми пропишемо норму 11 прожиткових, то, перше, майже тотожна, а 

якщо точніше бути, за даними і Міністерства освіти, і Міністерства фінансів, вона 
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дещо навіть нижча від 2 по промисловості. Тому нема чого говорити про те, що 

ми підвищуємо. Ми нічого не підвищуємо, ми даємо тотожну цифру. І якщо ми 

будемо вказувати на те, що з якогось там року буде там менше ніж 11 

прожиткових, то це буде навпаки зниження, а не підвищення. Тому що в чинному 

законі – 2 по промисловості, і воно  вже діє.  

І останнє. Якщо взяти по розрахунках Міністерства фінансів, то бачимо, що 

річний фонд оплати праці наукових працівників на 2020 рік або тут помилка, або 

що, 4 мільярди. Тобто на цей рік всього-на-всього 4 мільярди, а на наступний 23 

мільярди, різниця майже в 6 разів. То це говорить тільки про те, що або 

розрахунки якісь не такі, або те, що ми зараз науковцям в 6 разів не додаємо від 

норми. 

Ні, якщо ми приймемо норму, яка дорівнює 11 прожитковим мінімумам, як 

сказав нам представник Міністерства фінансів, вони хоч рахувати по-

нормальному зможуть. Тому що 2 по промисловості, вони  не знали, як рахувати, 

бо там не вказано, від якої дати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, ми не обговорюємо непереведення. Ми це 

вже погодили, 11 прожиткових мінімумів. Ми вже це обговорили, ми це не 

обговорюємо. Що ви хочете додати до нашого? 

 

_______________. Я говорю, що норма 2 по промисловості, це на рівні 

Кабінету Міністрів, вони мають до неї доходити в режимі того, як на всі витрати в 

них є кошти чи ні. Я пропоную прийняти 11 прожиткових мінімумів, що це 

замінило ту норму, яка не рахується і її можна буде порахувати, і з наступного 

року відповідно до Регламенту щоб вона набула чинності. А Кабінет Міністрів 

зміг до неї доходити відповідними підзаконними актами, от той момент, як вони 

будуть досягати цієї цифри, нехай пропишуть в підзаконних актах. 

 

_______________. Щоб не ми це зараз вирішували, а дати Кабміну 

вирішити? 

 

_______________. Так. Якщо ми будемо вирішувати будь-який якийсь 

порічний захід на нижчу суму ніж 11 прожиткових, це вже буде зменшення. 
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КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) 

Бо ще з часів Азарова при прийнятті бюджету або …………. Величезні 

додатки і там тихенько маленькими все написано: по можливості бюджету. Це 

змазувало всі хотєлки, які тут у Верховній Раді приймалися…. По можливості. А 

по можливості, ви бачите, як остаточний принцип до науки і до освіти... (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) …Прийде час і потім за горло будуть брати. 

…………. Я що, не прав. Швидко пройде час, і потім перед виборами отак 

візьмуть, а де. Що не так? Кажіть, що не так. Час біжить дуже швидко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже радий, що у нас в комітеті з гумором все добре. 

Колеги, отже, остаточна пропозиція, я так розумію, поставити маркером 23-

й рік і доручити Кабінету Міністрів поетапне підвищення, вже починаючи з 

четвертого кварталу цього року в межах… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. І запропонувати механізм цього… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і запропонувати механізм 

(Загальна дискусія) 

Норма вводиться з 23-го.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово, вона і зараз не виконується. Вона і далі не буде 

виконуватись. Ви хочете вирішити цю проблему чи ні, пане Олеже. От я не 

розумію, про що ви взагалі говорите, чесно кажучи. 

 

_______________. Дивіться, Міністерство фінансів на 2021 рік не має 

нормативу, як рахувати буде зарплати. Тому що 2 по промисловості за місяць, за 

попередній рік чи за який період, не вказано в законі, в принципі. І кожен може 

рахувати сам по собі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, дякую. Ми зрозуміли. Ви повторюєте. 

Дякую. 



18 

 

Колеги, отже є остаточна пропозиція зробити, поставити маркером 23-й рік, 

доручити Кабінету Міністрів в тримісячний строк розробити план заходів або, я 

не знаю, якийсь, да, road map поетапного підвищення заробітної плати до рівня 

такого, як ми поставили в маркері. 

 

______________. Я теж підтримую. Бо це буде добрий стимул працювати 

тим закладам, які не дотягують до реальної наукової ефективної роботи і це як 

би… Ну, реально ми винагородимо хорошу поведінку і скажемо, що все решта 

варто наслідувати. Ну, умовно. Коли ж ми зробимо всім зрівнялівку, це означає, 

що як ви не працюєте, можете далі… 

 

______________. Я перепрошую. Відповідно до результатів атестації 

фінансується установа, збільшується ……… фінансування установи, а не 

наукового працівника.  

 

______________. Ну, результат установи це від кожного працівника 

залежить. Я розумію, що будуть винятки. Але ми, в принципі, за те, щоб…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, ми це не вписуємо в закон, давайте не 

будемо зараз це обговорювати, це може бути пропозицією, як рішенням комітету 

просто направити свої пропозиції до Кабінету Міністрів, як ми бачимо шляхи 

вирішення проблеми, вони будуть не єдині, Кабінет Міністрів може брати зовсім 

інші шляхи, але ми можемо підказати. 

Якщо не проти, давайте проголосуємо в тому вигляді, в якому ми зараз 

проговорили? Да, просто сформулювати… Да, секретаріат технологічно нам 

допоможе. 

Тоді прошу підтримати цю норму і проголосувати. Дякую. Одноголосно. 

Колеги, ще один маленький момент, який би, я не пам'ятаю, чи ми його 

проговорювали на минулому засіданні. Але я, напевно, думаю, що є сенс на нього 

звернути, просто якщо він не викликає зауважень, то ми лишаємо в тій редакції, в 

якій він зараз є. Це внесення змін, що стосується виборів, обрання член-

кореспондентів Національної академії наук України, здійснюється таємним 

голосуванням усіх дійсних членів, академіків та член-кореспондентів 

Національної академії наук. Обрання дійсних членів здійснюється таємним 
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голосуванням усіх дійсних членів. Його немає в порядку денному, але це питання, 

якраз коли говорили минулого разу, вже пройшов місяць з нашого минулого 

комітету, про "Прикінцеві положення". Це закон набирає чинності з дня 

наступного за днем його опублікування та вводиться у дію через 3 місяці з дня 

набрання ним чинності. Отака норма, яку ми пропонували на минулому комітеті. 

І отут є питання, тому що у нас… Да, зараз тут той пункт, який я бачу… 

  

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ні, просто це питання, якщо ми не хочемо його 

торкатися, ми можемо його не торкатись. Це питання того, що в нас вибори зараз 

будуть і в галузевих академіях у деяких, і в національних, наскільки я… В 

національні буде в квітні, а в правові буде 18 чи 20 березня. Да, отут питання: ми 

відкладаємо введення цієї норми до після виборів? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це на розсуд комітету. Я ж не академік і не обираюсь…  

 

ГРИШИНА Ю.М. Так, я теж хочу сказати, що ми, якщо навіть… я думаю, 

навіть якщо ми зараз приймемо, то просто хтось встигне змінити статут, змінити 

порядок, прописати, донести до відома. Це ж процес, який займає певну кількість 

часу, тому ніхто не встигне. Вже зараз лютий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є думки, пропозиції, зауваження? Тоді лишаємо в тому 

вигляді, в якому є. Да? О'кей. Цей закон тоді набирає чинності з дня наступного за 

днем його опублікування та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання ним 

чинності. Це було якраз зауваження, наскільки я пам'ятаю, юридичного 

управління, да? Про цей, про цей. 

 

_______________. Це вибори керівництва, які по черзі підійшли, тільки 

національна академія наук? (Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ті зміни, які тут пропонуються, в нашому 0898, вони, 

здається, стосуються тільки національної… 

 

_______________. Вони всіх стосуються. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да? 

 

_______________. Вони всіх стосуються, тому що всі йдуть за 

національною. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка це частина закону? 

 

_______________. Там, де галузеві академії, що написано, що вони всі 

проходять вибори за процедурою як Національна академія наук. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вони, в принципі, проходять, да. То ми цю норму й не 

змінюємо. Все правильно. Тому її  не бачу в статті закону зараз, там, де ми… Тоді 

залишаємо в тому вигляді, в якому є. 

Колеги, тоді є пропозиція, власне, це рішення комітету і затвердити. Ця 

технічна правка, яку ми обговорювали минулого разу про зауваження Головного 

юридичного управління, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем 

його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним 

чинності, крім абзаців, про які ми говорили якраз щодо оплати праці. Кабінету 

Міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом зробити 

декілька речей, які є в нашому рішенні і сюди дописати якраз, запропонувати 

поетапний план підвищення заробітної плати науковим працівникам. Чи є у вас до 

рішення комітету якісь зауваження, пропозиції? 

Якщо ні, давайте підтримаємо і проголосуємо. Дякую. Хто – проти? 

Утримався? Все, одноголосно. 

Дякую, колеги,  з цим питанням теж завершили. 

Цей закон стоїть в порядку денному на п'ятницю, є обґрунтована підозра, 

що ми цього тижня можемо до нього не дійти. (Шум у залі)  

Ні, вона, здається, буде після обіду. Ще встигнемо попрацювати, все ж таки 

попрацювати. 

Колеги, у нас ще є два моменти. У нас є пункт третій нашого порядку 

денного, це "Інформація про роботу Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". 

Доповідач – я. Послухаємо про нашу роботу чи прочитаємо рішення 

комітету… 
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ГРИШИНА Ю.М. Я пропоную тезисно. Тезисно,Сергій Віталійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, всі отримали. 

(Загальна дискусія)  

Колеги, насправді я хочу вам просто подякувати, всьому комітету за, 

справді, плідну роботу. Незважаючи на те, що переважна більшість з нас не мали 

досвіду ані роботи народними депутатами, ані членами комітету і тим більше в 

керівництві комітету і підкомітетів, я хочу всім подякувати, тому що робота була, 

насправді, плідна і ефективна. Ми в цілому прийняли два закони: один дістався 

нам від попереднього скликання до другого читання, один ми повністю провели 

самі. Прийняли дві постанови в цілому. Розглянули, зробили 24 експертні 

висновки до законопроектів, які є предметом відання інших парламентських 

комітетів. Провели 21 засідання. Розглянули 80 питань. І провели одне 

комітетське слухання в комітеті, три круглі столи, ще чотири сторінки дрібним 

шрифтом, оскільки багато ми роботи зробили. 

Колеги, я вам хочу справді подякувати за попередню роботу під час 

попередньої сесії. Я дуже сподіваюся, що на третю сесію ми вже вийшли більш 

підготовленими, тому зможемо підвищити наш темп і зробити нашу роботу ще 

більш ефективною і якісною. 

Якщо у вас немає заперечень або пропозицій до рішення комітету… 

Пан, Іван Григорович, прошу.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я хочу сказати, Сергій Віталійович, великий комплімент  

комітету і вам особисто. Ми прийняли з вами два непростих закони. І якщо ви 

звернули увагу непрості закони у Верховній Раді навіть з монобільшістю 

приймаються дуже важко. Два важких закони набрали понад 300 голосів. Це 

велика робота і в залі була. Я ж бачив особисто і з керівниками фракцій говорили. 

Так і повинні працювати і комітет і голова комітету і весь наш склад. Тому так 

держать. Я відверто кажу.  

Спасибі за демократичну обстановку в комітеті і за фаховий підхід 

професійний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. Да, ………… 
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_______________. Алаверди, як то кажуть. Велика подяка всім членам 

комітету з різних фракцій саме тому, що вони є адвокатами саме позиції комітету 

всередині своїх фракцій. І ми завжди маємо комунікацію, ми завжди маємо 

порозуміння. І це продемонструвало якраз голосування по всіх цих 

законопроектах. Тому це велика подяка, бо ми є дійсно один комітет незважаючи 

на те, що з різних фракцій.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 

Давайте кожен один одному подякує і ми разом приймемо рішення про 

роботу Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій за другу 

сесію. Прошу підтримати і проголосувати за це рішення. Дякую. Одноголосно. 

І останнє питання в "Різному". (Загальна дискусія) Це правда.  

Колеги, у нас залишилось одне питання порядку денного: про внесення змін 

до плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період… освіти, науки, 

інновацій на період третьої сесії дев'ятого скликання. 

У зв'язку з тим, що до нас надходять нові проекти законів, які ми мусимо 

розглянути в межах нашої компетенції, то до нас зайшли три законопроекти, де 

ми є головним комітетом, і ще дев'ять законопроектів, де ми є допоміжним 

комітетом і мали би дати висновки. Тому, якщо ви не проти, ми це включаємо в 

план роботи комітету. А також включаємо все ж таки проведення виїзного 

засідання комітету на тему: "Про стан та функціонування сфери освіти в 

Донецькій та Луганській областях в умовах проведення операції Об'єднаних сил". 

І є пропозиція визначити дату з 9 по 12 квітня, пане Олександре, да? Да. У нас під 

час роботи з виборцями наші колеги пан Лукашев і пан Воронов їздили якраз 

відповідно в Донецьку, Луганську області і там провели польову роботу. І є 

пропозиція 9-12 квітня зробити виїзне засідання комітету в цих областях.  

Да, це комітетський тиждень. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Комітетські слухання 7 квітня. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 7-го, а там 9-12-те. (Загальна дискусія) 

7 квітня – це вівторок, здається. Відповідно це з четверга по неділю. 

(Загальна дискусія) 
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І ми вносимо зміни до розділу п'ять плану роботи комітету, якраз 

переносимо дату проведення слухань в комітеті на тему "Реформування вищої 

юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи" з 18 березня на 7 квітня. І 

уточнюємо назву слухань: "Стан і проблеми законодавчого забезпечення розвитку 

дошкільної освіти в Україні". 

Колеги, чи є пропозиції, зауваження до останнього пункту? Тоді давайте 

підтримаємо, проголосуємо. Дякую. Одноголосно. Колеги, я вам дуже вдячний. 

Ще один момент. Вибачте. Є два оголошення. Одне просто оголошення. 

Кожному на електронну пошту було розіслано, не знаю, розпорядження 

голови комітету по комітету щодо проходження проектів законів. Для того, щоб 

систематизувати нашу діяльність власну, щоб нам було простіше прогнозувати, 

ми з секретаріатом попрацювали тиждень, і тепер в нас, коли буде заходити 

законопроект, він буде автоматично розписуватись на відповідального працівника 

секретаріату, на голову відповідного підкомітету. І ми спочатку проводимо і 

підкомітет починає опрацьовувати, відслідковувати висновки, разом з 

секретаріатом робить запити до відповідних центральних органів виконавчої 

влади, очікує на висновок Головного науково-експертного управління. Потім 

збирається підкомітет, приймає рішення і виносить своє рішення і проект рішення 

комітету вже на розгляд депутатів комітету. Для того щоб нам ефективніше 

побудувати саме роботу комітету і додати ваги звісно нашим підкомітетам, які 

мають фахово опрацьовувати питання. Це перший момент. 

І другий момент. Саме цим розпорядженням ми вводимо в дію, ну, 

спробуємо принаймні ввести в дію, що ми попередній план засідання наступного 

комітету не затверджуємо, а пропонуємо на зараз, на засіданні попереднього 

комітету, на попередньому засіданні комітету. 

Отже, ми пропонуємо зараз внести на наступне засідання комітету розгляд 

проектів законів: 1167, 2672, 2693, 2482, 2264 і 2556. Ми не є головним комітетом 

з жодного, здається, з цих проектів законів, це ми даємо висновки іншим 

комітетам. І це якраз ми так думаємо, що там три чи чотири підкомітети цим 

займуться, тому це не буде величезним… 

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, наступний комітет на наступну середу. Це який закон? 

Да, і можемо 25… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А там вже є ГНЕУ висновок?  

 

______________. Да, є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді і 2588. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Сергій Віталійович, у мене питання, підкомітети 

встигнуть за тиждень пропрацювати ці законопроекти?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 2588.  

Справа в тому, що ми вибирали зараз, запропонували ті законопроекти, по 

яких вже висновки ГНЕУ, і є висновки інших, зокрема Міністерства освіти і 

деяких інших міністерств. Там небагато роботи, тому треба просто підкомітети 

провести, у нас тиждень є. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, якщо підкомітет насправді бачить, що питання 

більш складне  ніж просто засідання підкомітету і не може вирішити питання, то 

просто ви повідомляєте голову, і ми знімаємо його з порядку денного на середу.  

 

ГРИШИНА Ю.М. А ви коли розпишете ці законопроекти? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони вже розписані, кожен з вас отримав від секретаріату, 

є посилання на Гугл-диск, тому вони будуть поновлюватися автоматично і в 

онлайн-режимі по мірі надходження проектів законів. Прошу.  

 

_______________. Там по деяких законопроектах, з тих, що озвучив Сергій 

Віталійович, там декілька підкомітетів є дотичними, і там розписані відповідно 

просто заступник голови комітету або Колебошин або Лукашев. 

Тому ми опрацюємо, в цей перелік, там більшій частині освітня історія, 

тому зараз я до завтра опрацюю, які підкомітети дотичні інтегральні, і 
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запропоную головам підкомітетів теж розглянути, щоб ми спільно подивились, 

наприклад, вищу освіту... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наприклад, там є проект Закону по цифровій 

трансформації. До якого комітету він зараз відноситься, ми однозначно сказати не 

можемо. Тому… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Цифрова трансформація – це ж моє, Сергій Віталійович… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я впевнений, що у нас є різні думки з цього приводу серед 

депутатів. 

 

КОЛЮХ В.В. Сергій Віталійович, я би ще хотів одну пропозицію внести. 

Ми знаємо про те, що сьогодні прийнято дуже важливий законопроект в першому 

читанні 2351. Мова йде про імплементацію положень деяких міжнародних угод та 

директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу. І оскільки ми вже 

висновки не можемо подавати їм, тому що в першому читанні, залишається лише 

подати пропозиції щодо правок до другого читання. Але, якщо цей законопроект 

буде прийнятий в такій редакції, то ми закриємо всі лабораторії щодо досліджень 

над лабораторними тваринами і тому подібне. Тобто треба виписати пропозиції 

таким чином, щоб ми все ж таки визначили чітко поняття "лабораторні тварини", 

"експериментальні тварини". Навіть мова йде про можливу заборону полювань… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Валерію, дуже дякую вам, що нагадали про це. 

Сьогодні, справді, був такий прийнятий закон, і він, справді, створює деякі ризики 

для експериментальних тварин, для лабораторних тварин і взагалі він вводить там 

кримінальну і адміністративну відповідальність, в принципі, за багато чого. Він 

такий трішки біднуватий… (Шум у залі) Ми не є… Навіть за комаху. Комара 

хлопнеш – і все. І все.  

Насправді, там є певні нюанси, які стосуються. Ми навіть не були 

допоміжним комітетом там, тому це дуже випадково нам секретаріат допоміг і 

побачив ці ризики в цьому проекті Закону. Тому є пропозиція пану Валерію з 

підкомітетом науки займатися, подивитися на висновки, які нам дали Національна 

академія наук та інші, та Медична академія наук, інші академії наук, подивитися 
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на те, які ризики створюються для наукових установ. Потім рішенням підкомітету 

їх, напевно, можна затвердити, винести на комітети. Якщо комітет не проти, то 

можна подати правки від всіх народних депутатів і членів комітету. Це, напевно, 

буде правильно. Ні, там немає  скорочень, ми якраз сьогодні подивились. 

 

КОЛЮХ В.В. Точно? А нібито є скорочення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ми не голосували за це. 

Пане Юрію, ви хочете додати? Прошу. 

 

______________. Шановний Сергій Віталійович, шановні народні депутати, 

колеги! Є приємна новина і запрошую принагідно вас завтра о 12 годині на 

третьому поверсі в кулуарах нашої Верховної Ради відбудеться урочисте 

відкриття першої антарктичної фотовиставки. Всіх вас запрошую. Це разом з 

Міністерством освіти і науки України, а також з нашим Нацоінальним 

антарктичним центром, будуть запрошені також представники Великобританії, і 

також буде перший голова нашої першої українського експедиції 1996 року і 

учасники всіх наших 25 експедицій, тому запрошую. І наш пан Роман, який є 

активним… (Шум у залі) 

 

______________. До речі. Якщо вже інформація "Різне". Не пустили 

пінгвіна у Верховну Раду. Просто, щоб ви знали, який…  

(Загальна дискусія) 

Ну які? Дивіться, іграшку. Та навіть не в костюмі. Якби ж то в костюмі, він 

міг хоча б пересуватися. Просто іграшка двометрова. Але без пояснень. Я думаю, 

пояснення були б цікаві. Але без пінгвіна завтра буде виставка.  

 

______________. Це питання безпеки, мабуть. Бо він такий масивний… 

 

_______________. Завтра просто ринок землі приймається, і пінгвін 

виглядається просто вінцем абсурду. Можна було пінгвіном заблокувати трибуну. 

Тому я вважаю… (Шум у залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, зараз є одне оголошення, поки ніхто не 

пішов. 
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Юрій Юрійович, дякую вам дуже за запрошення. Я впевнений, що ми 

обов'язково будемо о 12-й в кулуарах. Взагалі треба подумати над тим, щоб 

провести виїзне засідання, може, взагалі. Я впевнений, що тоді будемо активніше 

боротися за фінансування нашої антарктичної станції. 

 

______________. Чудово. Завтра будуть всі в зборі: і міністерство, і комітет, 

всі наші прихильники. Тому обговоримо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, це дуже важливо. Вибачте, пані Наталю. 

Поки ніхто не розійшовся і нікуди не пішов.  

Зараз до нас піднімається наше комп'ютерне управління, і для нас теж є 

маленька, хороша новина, ми переходимо все ж таки на роботу з електронними 

документами. Тому зараз всім народним депутатам членам комітету будуть 

роздані електронні планшети, і буде проведений маленький майстер-клас по 

використанню персональних електронних ключів, паролів, доступів і всього 

іншого. Тому прошу далеко не розходитись. 

Пані Наталю. 

 

ПІПА Н.Р. Коротке запитання. Поки нам несуть, прошу представників МОН 

побути. Це якраз питання до вас, хоча це не ваш профіль, але як би до вас. З 

заступником по освіті вже поговорила, з паном Сергієм як головою комітету ще 

ні. 

І питання до МОН. У нас склалася ситуація, до мене звернулись студенти 

Українського католицького університету, які є переможцями всеукраїнських 

олімпіад, зокрема по ядерній енергетиці, по-моєму. Дякую. Астрофізиці. Точно. 

Вибачте мене, я хвилююсь. І міжнародних, які мали, їм призначена президентська 

стипендія. І ті, що є переможцями всеукраїнської олімпіади, її отримують. А ті, 

що міжнародної олімпіади, її не отримують. Є положення, яке це регламентує, і 

там ситуація така, що те, що з всеукраїнської олімпіади, отримують, фактично, це 

і стипендія, яка приходить самому студенту, а міжнародної, вона йде 

університету. І через те, що це приватний вуз, відповідно вона не надходить. І я 

думаю, що ми, чи є підтримка знайти механізми і як би цю ситуацію змінити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте знайдемо механізми. 
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ПІПА Н.Р. Конкретно хлопці з фізмат-ліцею. І я готова долучитися до 

робочої групи по вирішенню цього питання, бо думаю, що всі ми зацікавлені. 

 

_______________. Я тоді, з вашого дозволу, з Єгором Андрійовичем 

Стадним, який безпосередньо університетами займається, обговорю це питання і 

залучимо вас. Дякую за сигнал. 

 

ПІПА Н.Р. Дякую. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Можна, я в "Різному"? 

Колеги, два моменти. Зверніть, будь ласка, увагу, що 19 лютого в нас з вами 

заплановані комітетські слухання на тему: "Реформування спеціальних закладів 

освіти України та стан впровадження інклюзивної освіти: проблеми і шляхи 

вирішення". Зверніть, будь ласка, увагу, я всіх дуже прошу бути присутніми і 

долучитися. Тому що це така болюча проблема, і вже багато говорять про це. 19 

лютого о 15:00. Це перше. 

І друге. Я хочу звернути вашу увагу, що я підготувала депутатський запит 

на тему щодо порядку закріплення територій обслуговування за закладами освіти. 

У нас взагалі цей порядок майже відсутній. Ми не знаємо, як відбувається цей 

розподіл, є проблеми. Ми коли працювали над проектом Закону про ПЗСО робоча 

група була, ми обговорювали цю проблему. Тому я підготувала депутатський 

запит і прошу всіх колег своїх з Комітету освіти і науки долучитися, хто має 

бажання, підписати цей депутатський запит до Прем'єр-міністра України. Іван 

Григорович. 

 

_______________. 19-е, да?  

 

ГРИШИНА Ю.М. 19 лютого.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А це середа ж?  

 

ГРИШИНА Ю.М. Так. Це комітетські слухання.  

 

_______________. А комітет? Вони по часу… 
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ГРИШИНА Ю.М. Ну, я буду дуже просити Сергія Віталійовича піти мені 

назустріч і в цей день, або провести о 14:00 там. Ну, якимось чином організувати 

так, щоб комітет ми провели швидше. А якщо Сергій Віталійович не дуже піде 

мені назустріч, то ви тоді, можливо, трошки запізнитеся, але обов'язково дуже 

всіх прошу бути. Але я впевнена, що він піде мені назустріч, тому що він буде 

відкривати. 

 

_______________. Ну, це залежить від нього. Я не знаю, чи чує він зараз 

нашу дискусію, чи ні, але… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, колеги, я вам дуже вдячний. І поки у нас не почалося 

урочисте вручення планшетів, дякую вам за… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Буде вручення планшетів? А я не знала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, порядок денний вичерпано. Дякую всім за роботу в 

комітеті. 


