
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

21 лютого 2020 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте розпочинати. Давайте розпочинати, 

колеги. Сьогодні кінець робочого тижня, і в нас відкладене наше засідання 

комітету з тих питань, які відкладали в середу, в зв'язку з днем розгляду освіти 

урядом. Отже, порядок денний на сьогодні засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій. 

Перше. Проект Закону про статус і соціальний захист мирних (цивільних) 

громадян, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів 

(реєстраційний номер 1115). 

Друге. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо навчання державною мовою в закладах освіти (реєстраційний 

номер 2362). 

Третє. Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні 

компанії (1181). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення соціальних гарантів дітей та сімей з дітьми (реєстраційний номер 

2085). 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму 

(реєстраційний номер 2720) і альтернативний проект Закону 2720-1. 

І останній пункт шостий. Проект Постанови про питання термінового 

вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (реєстраційний номер 2117). 

Якщо немає заперечень щодо порядку денного чи доповнень, тоді прошу 

підтримати його і проголосувати. Дякую. Одноголосно, колеги. 

Отже, давайте почнемо з першого пункту: проект Закону про статус і 

соціальний захист... А, колеги, я, якщо можна, коротко скажу, що по всіх цих 

шести проектах законів, плюс альтернативний. Ми не є головним комітетом, тому 

підкомітети вже попрацювали, давайте спробуємо оперативно їх розглянути, якщо 



не буде якихось таких концептуальних заперечень. 

Отже, перший пункт: проект Закону про статус і соціальний захист мирних 

(цивільних) громадян, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних 

конфліктів (реєстраційний номер 1115). Доповідачем мала би бути народний 

депутат... народна депутатка Королевська Наталія Юріївна. Але її немає, тому 

співдоповідачем є Коваль Ольга Володимирівна, голова підкомітету з питань 

професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Пані Оля, прошу. 

 

КОВАЛЬ О.В. Як сказав Сергій Віталійович, ми не є головним комітетом з 

розгляду цього законопроекту, головним комітетом є Комітет Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

Проект закону про статус і соціальний захист мирних (цивільних) громадян, 

які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів громадян 

внесений народними депутатами України: Бойко, Королевською, Солодом та 

іншими, всього сім суб'єктів. 

Як зазначають автори в Пояснювальній записці, з метою розв'язання 

проблем медичного, соціального характеру громадян, які зазначені в назві даного 

закону, зокрема, законопроектом передбачається внесення змін до частини третьої 

Закону України "Про дошкільну освіту" щодо доповнення цієї частини словами: 

"Грудним дітям та дітям раннього віку, які входять до складу малозабезпечених 

сімей, грудним дітям та дітям раннього віку, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб, за 

рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчування у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України". 

Крім того, передбачається низка заходів із соціальної допомоги як дорослим 

по тимчасовій непрацездатності, одному з батьків, або особі, що їх заміняє та 

доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської 

катастрофи, або дитину із інвалідністю, яка отримала інвалідність внаслідок 

поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час бойових дій чи 

збройних конфліктів, так і дітям раннього віку, які мають статус внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

Висновок Головного науково-експертного управління на даний момент 

відсутній. Є висновки Міністерства освіти й науки України, Комітету з питань 



бюджету, які говорять наступне: "Міністерство освіти й науки в межах 

компетенції підтримує ініціативу проекту закону щодо підвищення рівня 

соціального захисту соціально вразливих категорій громадян, однак надає суттєві 

зауваження і пропозиції щодо відсутності фінансового, економічного 

обґрунтування, що не дозволяє здійснити аналіз впливу на видаткову частину 

бюджету наступних років та можливість держави ресурсно забезпечити 

запропоновані гарантії". Крім того, є низка зауважень до використаної 

термінології, що не відповідає законодавству у сфері освіти.  

Комітет з питань бюджету, в свою чергу, зазначає, що згідно зі статтею 14 

законопроекту витрати, пов'язані з реалізацією закону, здійснюються за рахунок 

коштів державного бюджету, коштів, які враховуються при визначенні 

міжбюджетних трансферів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Слід зауважити, що згідно із змінами до Бюджетного кодексу України від 

28.12.2014 року, починаючи з 2015 року, у бюджетному законодавстві не 

застосовується термін "кошти, які враховуються при визначенні міжбюджетних 

трансферів". Визначаючи, що реалізація законопроекту потребує додаткових 

фінансових витрат, що зазначено у пояснювальній записці, згідно з пунктом 

розділу ІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту уряду доручається щорічно під 

час підготовки Закону про Державний бюджет України передбачити видатки, 

необхідні для реалізації цього закону. Тому всупереч вимогам частини першої 

статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України до законопроекту не надано належне фінансово-

економічне обґрунтування і пропозиції щодо скорочення витрат бюджетів та/або 

джерел додаткових надходжень бюджетів для досягнення збалансованості в 

бюджеті, що, в свою чергу, унеможливило проведення Мінфіном вартісної оцінки 

величини впливу законопроекту на показники бюджету. 

У економічному висновку Міністерства фінансів України загалом 

зазначається, що реалізація законопроекту має вплив на видаткову частину 

державного бюджету, що не буде забезпечено фінансовими ресурсами, адже 

реальні джерела покриття таких видатків розробником не визначено. 

Підкомітет з питань загальної і середньої освіти, на якому розглядався 

даний законопроект, зазначає, що в цілому підтримує посилення соціального 

захисту вразливих категорій громадян. 



Враховуючи викладене, підкомітет з питань загальної і середньої 

інклюзивної освіти на тимчасово окупованих територіях рекомендує комітету 

ухвалити рішення про направлення законопроекту суб'єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання в зв'язку із висловленими зауваженнями щодо 

відсутності фінансово-економічного обґрунтування до даного законопроекту. 

Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонується 

підтримати дане рішення підкомітету, тобто відправити суб'єктам права 

законодавчої ініціативи законопроект на доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Оля.  

Чи є в когось що додати до рішення комітету? Пані Наталія?  

Тоді давайте підтримаємо і проголосуємо. Хто – за, колеги? Дякую. 

Одноголосно. Дякую.  

Другий пункт порядку денного: проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти 

(реєстраційний номер 2362). Доповідача народного депутата Бужанського 

Максима Аркадійовича з нами немає. А співдоповідачем… Він написав листа, що 

він не зможе прийти. А співдоповідачем є Колебошин Сергій Валерійович, 

заступник голови комітету. Сергій Валерійович, прошу.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. Законопроектом пропонується внести зміни до 

законів України "Про забезпечення функціонування української мови як 

державної" та "Про освіту", яким надати право особам, які належать до корінних 

народів, нацменшин України, і розпочати здобуття загальної середньої освіти до 1 

вересня 18-го року мовою відповідного корінного народу чи відповідної 

національної меншини України, продовжують здобувати таку освіту до 1 вересня 

23-го року відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, 

з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються 

українською мовою. Ну, якщо казати коротко, фактично просто урівнюється цей 

перехідний період для всіх мов до 23-го року. Зараз ми знаємо, що в нас є 20-й і 

23-і роки. Це така основа ідея і новела цього законопроекту.  

Є відповідні висновки… Я нагадаю, що ми розглядали цей законопроект на 

підкомітеті, в нас було дві думки: або направити на розгляд і на вирішення 

сесійної зали, або на доопрацювання. Я нагадаю, що ми не є головним комітетом. 



Головним комітетом є Комітет з питань медіа та інформації.  

За ці дні, вчора, здається, з'явився висновок Головного науково-експертного 

управління, яке, ну, загалом там, висловлюючи певні зауваження, тим не менш, 

схвально відгукуються щодо цього законопроекту. Тут досить великий цей 

висновок. Ми могли б це все побачити, але загалом Головне науково-експертне 

управління вважає, що встановлення єдиного перехідного періоду щодо учнів всіх 

народів або нацменшин України відповідатиме положенням Конституції України 

щодо проголошення України правовою державою (стаття 1), забезпечення 

відповідності законів Основному Закону України (стаття), 8 гарантування рівності 

конституційних прав і свобод громадян України. 

Відповідно до цього, відповідно до цієї дискусії, яка відбувалася на 

підкомітеті, відповідно до того факту, що в першому читанні Закон "Про повну 

загальну середню освіту" фактично містив цю норму, пропонується комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій… Рекомендувати, аби 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

навчання державною мовою в закладах освіти, поданий нардепом Бужанським, 

був винесений на розгляд Верховної Ради України в першому читанні для 

визначення народних депутатів України шляхом голосування щодо того чи 

іншого рішення згідно з частиною першою статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України. Дякую. 

 

_______________. Да, я хочу ще раз наголосити, що я в даному випадку 

підтримую повністю позицію МОН, що нам не треба змін у цьому законопроекті, 

ми його довго готували. Багато було проговорено, і також я повністю підтримую 

обґрунтування МОН, що це також буде відзначатись на вартості підручників, 

адже треба тоді буде не одною українською мовою, а кількома друкувати 

підручники. Тому особисто я повністю підтримую позицію МОН і категорично 

проти того, що такий законопроект має сенс виноситися в зал. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Чи є ще в когось? 

 

_______________. Дуже коротко. Ми пам'ятаємо, скільки списів було 

зламано навколо Закону "Про вищу освіту", коли профільні норми фактично 

стали заручником речей, які точно викличуть дискусію в залі. Я теж підтримую 

позицію, щоби відправити на доопрацювання і в зал це питання не виносити. 



_______________. Не робити дискусій, сварок і так далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є ще в когось… 

Ні, ми ж не головний комітет. 

 

_______________. Я говорила з представниками головного комітету, цей 

закон в них по плану на розгляді на червень, якщо не... Ну, так зазвичай... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, а якщо б головний розглядав, то нам вже не було б 

сенсу, ми його тоді знімаємо зі свого розгляду. (Загальна дискусія)  

Ні. Дивіться, в нас є... Ні. Дивіться, колеги, в нас є два проекти... дві думки в 

комітеті, давайте поставимо їх на голосування і визначимося в комітеті. Є думка 

щодо... колега сказала про відправити його на доопрацювання, є друга думка – 

відправити його в головний комітет, нехай він вирішує своїм складом що робити з 

цим законопроектом, виносити його в зал чи не виносити його в зал. 

Давайте... Є варіант рекомендувати відхилити. Поставимо його на 

голосування? Є варіант ще підтримати, але я не рекомендував би зараз це питання 

піднімати в комітеті – підтримати. (Загальна дискусія)  

Давайте тоді, давайте тоді три питання проголосуємо. 

Перше. Хто за те, щоби законопроект відхилити? Раз, два, три, чотири, 

п'ять. Дякую. Хто утримався? Хто – проти? Дякую. Є друге – відправити 

законопроект на доопрацювання. Хто – за? Ну, перший був відхилити. Перший – 

автору на доопрацювання. Якщо щось набере сім голосів, то і буде прийнято. 

Якщо нічого не набере – значить, комітет не прийняв рішення. Ми згідно закону 

приймаємо більшістю від складу комітету. 

Да, Іван Григорович. (Шум у залі)  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ну, в нас у комітеті добра традиція, і настрій, і взагалі в 

нас консенсус завжди виходить. Друзі, ми з вами не просто поламали списи, ми з 

вами захистили національний інтерес. Відхилити – крапка! Хай визначається 

головний комітет, але давайте будемо принциповими до кінця. Ми тоді дуже 

багато дійсно, ви сказали, списів поламали, але ж відчули, що є національні 

інтереси, вони повинні бути вищі, ніж будь-які… (Шум у залі) Да, ви бачили по 

залу, по всьому.  

Сергій Віталійович, трошки притисніть. Оце ……. відхилити. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іване Григорович.  

 

_______________. А я не підтримую, щоб Сергій Віталійович підтиснув 

на… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не можу  тисну на народних депутатів.  

 

_______________. Сергій може тільки мотивувати, тиснути не може. (Шум у 

залі)  
 

_______________. Він надихає нас.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Колеги, друга пропозиція – відправити… чекайте, ще другу…. 

проголосуємо… відправити на доопрацювання законопроект. 

Хто – за? Один. Хто – утримався? Всі. Хто – проти? Жодного.  

Третій, те, що рекомендував підкомітет – відправити в головний комітет для 

того, щоб депутати головного комітету визначалися. Тобто без рішення комітету.  

Хто – за? Сім. Хто – утримався? Четверо. Дякую, колеги. Тоді рішення 

комітету, яке запропонував підкомітет. Дякую. 

Пункт третій порядку денного: проект Закону про податковий суверенітет 

України та офшорні компанії (реєстраційний номер 1181). Доповідачем мала би 

бути народна депутатка України Тимошенко Юлія Володимирівна.  

 

_______________. Але вона хворіє, вже знає весь зал.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, вона хворіє? Вибачте, я не знав. Ну, вона була б, 

напевно, першим автором.  

Співдоповідачем є Колебошин Сергій Валерійович, заступник голови 

комітету. Прошу, Сергій Валерійович. Про що взагалі законопроект, і чим… от 

мене, коли я дивився на нього, було одне запитання: яким чином він стосується 

Комітету освіти і науки?  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це найголовніше в моїй доповіді – те, що наша плідна 

та кропітка праця все ж таки не надала відповідь на запитання Сергія 

Віталійовича, як наш комітет теж в якості дотичного опинився. Тим не менше. Ну, 

власне, цим і продиктований проект рішення.  



Ну, трохи такої статистичної інформації. У записці пояснювальній до 

законопроекту вказано, що його розроблено з метою визначити зміст податкового 

суверенітету України, знизити привабливість використання офшорних питань з 

метою ухилення від оподаткування чи для незаконної репатріації капіталів за 

кордон України та іншими.  

Є певні висновки декількох вже комітетів та провідних експертних установ, 

таких, як Інститут законодавства, державна установа Інститут економіки, 

Нацакадемія правових наук і висновок бюджетного комітету.  

Я хотів би зауважити, що ми цей законопроект розглядали на підкомітеті з 

питань загальної середньої (інклюзивної) освіти та освіти на тимчасово 

окупованих територіях у цей понеділок, і пропонуємо наступний проект рішення: 

підтримати рішення підкомітету з питань загальної середньої (інклюзивної) освіти 

та освіти на тимчасово окупованих територіях та визначити, що комітет з питань 

своїх предметів відання не має зауважень до проекту. Я думаю, що нехай головні 

комітети, які очолює пан Гетманцев, хай визначається, власне, там є їх робота.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович, дякую за зважену думку. 

Мені здається, що просто може є інші думки в колег? Я просто не дуже розумію, 

який ми висновок взагалі можемо дати по податковому закону, якщо він прямо не 

стосується освіти і науки.  

 

_______________. Є дуже перспективне формулювання: може призвести до 

збільшення доходів державного і місцевих бюджетів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримати? (Шум у залі)  

 

_______________. Ну, а доходи місцеві впливають на освіту. Так що 

нормально. Ми не проти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ж збільшити надходження до бюджету можна 

шляхом підняття ставок податків. І тут… ми в цьому… Як думаєте? 

Якщо ви не проти, давайте підтримаємо рішення підкомітету. 

Хто – за? Дякую, одноголосно.  

Четвертий пункт: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення соціальних гарантій дітей та сімей з дітьми 



(реєстраційний номер 2085). Королевської Наталії Юріївни, на жаль, з нами 

немає.  

Співдоповідачем є Лис Олена Георгіївна – голова підкомітету з питань 

загальної середньої інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих 

територіях. Пані Олена, прошу. 

 

ЛИС О.Г. Дякую.  

Головним комітетом з опрацювання законопроекту 2085 є Комітет 

Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

Законопроектом пропонується відновити диференціацію розмірів допомоги при 

народженні дитини в залежності від черговості її народження – я буду коротко.  

Друге як основне. Відновити допомоги по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку і виплачувати її незалежно від факту роботи у 

розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для 

працездатних осіб.  

Третє. Надати матеріальну допомоги одиноким матерям, звільнити від 

плати за навчання дітей з багатодітних сімей тощо.  

Самий повний перелік доплат допомог більш повно виписаний в 

експертному висновку Міністерства фінансів України. Дане міністерство 

наголошує, що реалізація положень законопроекту значно вплине на видаткову 

частину бюджетів усіх рівнів, і отже Міністерство фінансів України не підтримує 

зазначений проект Закону.  

Щодо Міністерства освіти і науки України, то у своєму експертному 

висновку вони загалом підтримують необхідність соціальної допомоги дітям і 

матерям, які за ними доглядають, але визначають, що… в експертному висновку 

визначають, що є багато слушних пропозицій, які можна було би врахувати під 

час доопрацювання проекту.  

Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект з 

позицій відсутності обрахунків гарантованих виплат.  

18 числа ми проводили засідання підкомітету, і підкомітет з питань 

загальної середньої (інклюзивної) освіти та освіти на тимчасово окупованих 

територіях розглянув зазначений законопроект і підтримав ідею посилення 

соціального захисту вразливих категорій громадян, зокрема, вирішення питань з 



поліпшення соціального захисту дітей… з дітьми шляхом підняття розмірів 

допомоги, але звернув увагу на запровадження адресних засад її надання і в 

межах існуючих ресурсів. 

Отже підкомітет з питань загальної середньої освіти рекомендує комітету 

направити законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олено.  

Колеги, чи є у вас…  

 

_______________. Підтримати  рішення.  

 

_______________. Это идеально. (Загальна дискусія)  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дуже дякую, дуже чекав на цей виступ. Сорок два роки 

йшов до цього...  

Колеги, 2720 і 2720-1 – це про внесення змін до, ну, щодо створення 

передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень не нижчий рівня 

фактичного прожиткового мінімуму. Я дуже тезово, бо ми теж розглядали ці 

законопроекти на підкомітеті. Є висновок Головного науково-експертного 

управління. Зараз я про 2720, фактично я буду дублювати і по 2720-1, я просто в 

кінці там трохи додам. Головне науково-експертне управління зауважило, що 

аналіз положень проекту свідчить, що насправді або принаймні переважна 

більшість не пов'язані зі створенням передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму, що задеклароване законопроектом. Проект містить велику кількість 

змін до законодавчих актів різної галузевої належності, які ніяк не об'єднані між 

собою, ніякою загальною ідеєю, яка була б покладена в основу законопроекту, ні 

причинно-наслідковими зв'язками. Зазначено також, що ні у проекті, ні у доданих 

до нього супровідних документах не міститься інформації про те, яким має бути 

грошове значення розрахункової одиниці, яка є базою для усіх розрахунків 

грошових сум, які необхідно буде здійснювати при застосуванні положень різних 

кодексів. ГНЕУ вважає недоцільним внесення до законів України, передбачених 

даним проектом змін.  

Я тут ще довго можу цитувати. Я не буду цитувати. Всі бачили ці 

зауваження, могли бачити і на сайті Верховної Ради, і в проекті рішення. 



Міносвіти надало негативний висновок. Міносвіти, якщо казати про цей 

законопроект, зокрема, зауважує. Зауважує… Зараз я знайду, бо я так, на Івана 

Григоровича трохи відволікся. Зауважує, що якщо застосувати норми цього 

законопроекту, це призведе до зменшення рівня заробітної плати вчителів, а ми 

пам'ятаємо, що ми на захисті вчителів. 

Альтернативний законопроект, насправді, ну фактично в багатьох там тезах 

дублюється, але не містить розрахунків, не містить обґрунтування щодо внесення 

змін до законів України, в тому числі і Закону про дошкільну та повну загальну 

середню освіту, тому є пропозиція загальна і по законопроекту 2720, і по 

законопроекту 2720-1 (перший – КМУ, другий – Королевська) – направити на 

доопрацювання обидва.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Сергій Валерійович. 

З нами на засіданні комітету присутній Музиченко Віталій Володимирович, 

заступник міністра соціальної політики України.  

Прошу, вам слово. Це ж кабмінівський проект. 

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Да. Дякую, Сергій Віталійович. 

Доброго дня, шановні народні депутати. Цей законопроект розроблено 

Міністерством соціальної політики, і він передбачає внесення змін до 45 

нормативно-правових актів. В чому суть питання? На сьогоднішній день ні для 

кого не секрет, що проблема прожиткового мінімуму давно вже назріла і навіть 

перезріла. Фактичний прожитковий мінімум, який обраховує Міністерство 

соціальної політики фактично в два рази більший, ніж той, який на сьогоднішній 

день встановлено Законом про державний бюджет. Але проблема полягає в тому, 

що на сьогоднішній день прожитковий мінімум не виконує роль оцінки бідності 

або потреби домогосподарства в отриманні соціальної допомоги. Він виконує 

більше роль фіскального показника. Це пов'язується з тим, що на сьогоднішній 

день до прожиткового мінімуму переважна більшість зарплат прив'язана, 

штрафів, пенів, акцизних зборів, сплати за отримання адміністративних послуг, 

зокрема 13 законів містить прив'язку до прожиткового мінімуму щодо 

встановлення окремим категоріям працівників посадових окладів.  

Наведу один приклад. На сьогоднішній день допомога на дітей, які 

знаходяться під опікою-піклуванням становить два прожиткових мінімуми. Це на 



рівні десь від 3,600 до 4 тисячі гривень. Посадовий оклад Голови Верховного 

Суду становить 55 крат прожиткових мінімумів. Таким чином, підняття 

прожиткового мінімуму на 100 гривень говорить про те, що ми збільшуємо розмір 

допомоги на таку дитину на 200 гривень, а посадовий оклад Голови Верховного 

Суду – на 5 тисяч 500 гривень. Якщо ми говоримо про те, що нинішній 

прожитковий мінімум в 2 тисячі 100 гривень, який в середньому встановлено, 

потрібно піднімати мінімум ніж в два рази, ми розуміємо, до чого це призведе в 

системі оплати праці. Крім цього, пливуть всі прив'язки до штрафів, які на 

сьогоднішній день встановлені і так далі.  

Тому ініціативою було те, щоб відв'язати застосування прожиткового 

мінімуму до фактично цих показників. Вводяться нові показники, зокрема при 

системі оплати праці, це мінімальний показник посадового окладу. При системі 

штрафів це штрафна ставка і розрахункова одиниця. Ці всі показники має 

затверджувати Верховна Рада одночасно із Законом про Державний бюджет, 

тобто це будуть показники державного бюджету, як сьогоднішній день 

встановлюється прожитковий мінімум або мінімальна заробітна плата. Тому 

говорити про те, що він вплине на зменшення заробітних плат на сьогоднішній 

день не можна.  

Ми говоримо про створення умов для від в'язання прожиткового мінімуму 

від системи різних виплат, яких на сьогоднішній день налічується більше 150, і це 

гальмує можливість підняття прожиткового мінімуму. Ми провели розрахунки, 

що якщо тільки в соціальному сегменті, коли ми говоримо про соціальні виплати, 

пенсії, надбавки і доплати, підняття до фактичного прожиткового мінімуму вже в 

цьому році потребувало б майже 310 мільярдів гривень додатково, це означає, що 

такими темпами ми ніколи не вийдемо на фактичний прожитковий мінімум, не 

кажучи про те, щоб його встановити в вищих розмірах, ніж це є фізіологічне 

виживання організму людини. Тому, власне, було підготовлено цей законопроект. 

Він позавчора, тобто в середу, розглядався на головному комітеті, на Комітеті 

соціальної політики та захисту прав ветеранів, і за результатами розгляду було 

прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому 

читанні із подальшим доопрацюванням, тому що дійсно там є певні моменти, які 

потрібно узгодити і доопрацювати. Але я звертаю увагу, що там порівняльної 

таблиці тільки більше 400 сторінок. Це достатньо комплексний документ, який 



об'єднаний загальною ідеєю: створити умови для того, щоб ми прожитковий 

мінімум в найближчій перспективі могли підняти на рівень фактичного 

показника. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Володимирович. 

Я не знаю, як у колег, у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, у нас, по-

перше, є 22 стаття Конституції, яка при створенні нових законодавчих актів або 

внесення змін до вже існуючих не дозволяє звужувати права і свободи людей і 

громадянина. Тут питання в тому, у нас у деяких законах, у Законі "Про освіту" є 

прописана норма щодо мінімальної заробітної плати на рівні чотирьох 

прожиткових мінімумів. Зараз у Законі "Про науку і науково-технічну діяльність" 

також зафіксована ця норма, бо перевели там з середніх заробітних плат по 

промисловості, там з мінімальних заробітних плат і так далі. Вже зафіксовано, 

яким чином це вплине відповідно на посадові оклади, яким чином буде 

перераховуватися показник мінімальної… чи прожиткового мінімуму, як він буде 

перераховуватися от в ті одиниці вимірювання, які пропонує Кабінет Міністрів? І 

чи це не звузить, власне, ті законом встановлені норми для працівників освіти й 

науки?  

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Якщо бути відвертим, то на сьогоднішній день 

фактично ці норми закону не виконуються, тому…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це не говорить про те, що … 

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Не можуть виконуватися в майбутньому, абсолютно з 

вами погоджуюся. Але цей законопроект, і взагалі наслідки його прийняття, 

дають можливість оперативно вирішувати систему оплати праці в різних 

сегментах незалежно одна від одної.  

Тобто, якщо ми говоримо, на сьогоднішній день прожитковий мінімум 

піднявши на сто гривень, по всій системі оплати праці, яка базується на 

прожитковому мінімуму, відповідно відбувається аналогічне підняття з певними 

коефіцієнтами для кожної з галузей. То тут ми передбачаємо те, що Законом про 

Державний бюджет буде кожного року визначатися такий показник, як 

мінімальний розмір посадового окладу, і ми пропонуємо його визначати в трьох 

напрямках. Це для працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 



бюджетної сфери, зокрема куди у нас відноситься і освіта, для працівників 

державних органів і органів прокуратури суддів – це окрема гілка, і для 

військовослужбовців і осіб рядового і  начальницького складу. Тобто ми говоримо 

про силовий блок.  

Таким чином, у цих трьох сегментах може відбуватися підняття заробітних 

плат або регулювання заробітних плат незалежно одне від одного. Це не створює 

умов для зменшення чи неможливості реалізації відповідних гарантій, які 

встановлені на сьогоднішній день відповідними законами. Єдиною умовою – це є 

наявність фінансового ресурсу, який би дозволив їх реалізувати. Тому що, якщо 

сьогодні застосовувати правильно Закон "Про прожитковий мінімум" та 

Конституцію, в принципі, держава вже мала б гарантувати отримання доходів 

громадянами не менше, ніж фактичний прожитковий мінімум. Чого, на жаль, не 

відбувається, в тому числі через ці підстави.  

Тому цей законопроект не впливає на можливість виплачувати озвучених 

вами розмірів на рівні трьох або чотирьох мінімальних заробітних плат відповідну 

винагороду працівникам освіти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є у вас коментарі?  

 

______________. В мене фактично, ну, коментар, навіть не зауваження. Що, 

ну, оскільки цей законопроект пропонується Кабінетом Міністрів, то, ну, 

принаймні ми би очікували, що позиції міністерств будуть узгоджені. Але ми 

маємо, ну, дійсно, негативний висновок профільного для нас міністерства, 

Міністерства освіти і науки України.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше того, наскільки я пам'ятаю було доручення 3 

листопада 19-го року, Кабінетом Міністрів було надано доручення МОН, 

Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінекономіки, підготувати і подати у встановленому 

порядку до 15 квітня Кабінету Міністрів узгоджені позиції щодо внесення змін до 

законів України – всіх, які стосуються освіти, стосовно системи оплати праці 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. І на виконання цього доручення 

МОН вже готує свої пропозиції.  

Чому у нас відбувається така неузгодженість? Ну, ви ж знаєте про це 

розпорядження, правда? Воно все одно готується. І МОН подасть свій 



законопроект. Потім буде два законопроекти: один – Мінсоцполітики, інший – 

МОН. Щось мені підказує, що вони будуть один одному суперечити.  

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Ну ми уточнимо позицію МОН. Але оцей законопроект, 

який внесено Кабінетом Міністрів, він в тому числі погоджений з МОН. У нас є їх 

погодження… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, висновок МОНу…  

 

МУЗИЧЕНКО В.В. Ну ми можемо надати до комітету офіційне погодження 

МОНу при розгляді цього законопроекту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я б з радістю би подивився.  

А коли погодження було?  

 

МУЗИЧЕНКО В.В. В кінці листопада. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 3 листопада було доручення Кабміну це зробити. Ну, там 

був час.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, коли розглянув цей профільний комітет? 

 

______________. В середу, минулу, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він розглянув, виносить в зал. Ми свою позицію мусимо 

зазначити, якщо хочемо, а можемо не розглядати це питання.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він вносить зміни до Закону "Про освіту".  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми не знаємо. Ми не знаємо. Відповіді на це питання, 

ну, насправді немає.  

Це збільшить посадовий оклад працівника освіти чи ні? 

 



______________. Ну насправді мінімальний розмір посадового окладу буде 

визначатися кожного року Законом про Державний бюджет. Відповідно це буде 

рішення Верховної Ради.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це по суті, власне, те, що ми зараз маємо, наскільки 

мені зрозуміло, тому що є норми закону, які мусять би виконуватись, ну, 

наприклад, Закону "Про науково і науково-технічну діяльність" щодо двох….., то 

есть мінімальна заробітна плата наукового працівника на рівні двох середніх по 

промисловості. Вона вже працює з 1 січня. Але ж є, ми знаємо, ми вже зі свого 

досвіду знаємо, що в Бюджетному кодексі є шикарна норма, яка виконує закон в 

межах наявних можливостей державного бюджету. Тобто це буде по суті те ж 

саме, да, коли Кабінет Міністрів буде встановлювати з 1 січня, ну, посадові 

оклади, які вважає за можливе профінансувати. І ми ніколи, напевно, не дійдемо 

до своєї мети.  (Не чути)  

А от ми зараз спробуємо запитати. До нас доєднався Максим Миколайович 

Ярмистий, заступник міністра освіти. І тут у нас виникла маленька дискусія, 

дискусія не маленька насправді, ну, питання часткове, скажімо так, по проекту 

закону 2720 і альтернативному, яке подав Кабінет Міністрів України щодо 

прожиткового мінімуму. І нас цікавить позиція Міністерства освіти і науки. Тому 

що Міністерство соціальної політики каже, що Міністерство освіти і науки 

погодило цей проект закону Кабінету Міністрів, який зайшов в... Водночас ми 

маємо на півтори сторінки зауважень від Міністерства освіти і науки за цим 

законопроектом. Тому… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, причому досить, ну, досить категоричний. Тому нам 

от цікаво насправді, яка позиція Міністерства освіти і науки, особливо 

враховуючи той момент, що в листопаді було доручення Кабінету Міністрів 

МОНу з Мінфіном, Мінсоцполітики і Мінекономіки подати пропозиції щодо 

внесення змін до законів щодо тарифної сітки і системи оплати праці.  

Пане Максиме, якщо можна прокоментуйте, будь ласка, все ж таки, яка 

позиція Міністерства освіти і науки. Тому що ми поважаємо… 

 

ЯРМИСТИЙ М.М. (Не чути) 



ГОЛОВУЮЧИЙ. А? 2720. Бо ми, звісно, поважаємо весь Кабінет Міністрів 

і всі міністерства, але профільним міністерством для нашого комітету є все ж таки 

Міністерство освіти і науки, тому ми би дуже хотіли послухати позицію саме 

Міністерства освіти і науки. Це про внесення змін до деяких законодавчих актів… 

 

ЯРМИСТИЙ М.М. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нічого, нічого, я спеціально так багато говорю, для того 

щоб ви встигли відкрити проект закону в телефоні.   

 

ЯРМИСТИЙ М.М. Наступне. Я пропоную колегам для того, щоби ми, якщо 

є неузгодженості з Міністерством соціальної політики, є прохання тоді відкласти 

розгляд цього питання для того, щоби ми узгодили до кінця це питання, і тоді 

можна буде винести на комітет з єдиною позицією від уряду для того, щоби 

шановні депутати… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би з радістю, пане Максиме, тільки є один момент, 

головний комітет його розглянув і рекомендував винести на перше читання в зал і 

підтримати його. Тому через те, що… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, вдруг. Раптом, да. Але, менше з тим, незважаючи на 

те, що ми розуміємо реальний парламентаризм на сьогодні, все ж цей проект 

стосується внесення змін в Закон "Про освіту", тому комітет не може пройти повз 

нього і свою позицію ми мусимо висловити незважаючи на те, що ми не є 

головним комітетом.  

А, який проект, до речі, підкомітет рекомендував комітету?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція наступна, просто для того, щоб ми 

обговорили, на голосування ми зараз його виносити не будемо. В зв'язку з тим, що 



головний комітет вже прийняв своє рішення з цього законопроекту, може, є сенс 

приблизно поступити приблизно так, як з одним із попередніх законопроектів: 

просто зауважити головному комітету звернути особливу увагу на висновки 

письмові, які нам надало Міністерство освіти, особливо в частині їх заперечень 

щодо внесення змін в Закон "Про освіту".  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бо якщо ми просто його відправимо на доопрацювання, 

головний комітет побачить просто висновок – відправити на доопрацювання, що 

ми можемо відправити на доопрацювання, і звернути особливу увагу, наприклад, 

на ці пункти.  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони не будуть ще раз розглядати. Але принаймні вони 

будуть знати про те, що Комітет освіти і науки висловив свої зауваження в 

частині внесення змін до Закону "Про освіту".  

Іван Григорович. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Коли вже головний комітет визначився, а ми 

визначаємося не так, то тоді зри в корень, тоді визначаються фракції на 

голосуванні. Ми повинні висловити свою дуже принципову позицію стосовно 

нашої, як кажуть, нашої…. Позиція повинна бути дуже жорстка, принципова, яка 

спирається на позицію міністерства, з яким ми працюємо тісно. Позиція 

міністерства повинна бути чітко артикульовано прозвучати. Ми повинні 

підтримати чи не повинні підтримати? Ми ….. прийняли цей закон – уже ми 

вторгаємся в його суть. Це вторгнення позитивне чи не позитивне? Оце і все. І 

причому постарайтеся це зробити якомога швидше. У нас він-то в зал виноситися 

швидко не буде, зрозуміло. Бо поки йде голосування за закон, який… Все може 

бути, я розумію, але ми можемо провести комітет… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас наступний комітет буде запланований на 4 березня.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. І давайте винесемо ще раз, але повинна бути чітка 

позиція міністерства, ми на неї тоді зіпремось, бо… 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Максиме, зробите? 

 

_______________. Зрозуміло, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте домовимось. Колеги, якщо немає…  

 

_______________. Позиція міністерства є на сьогодні, тільки вона полягає в 

тому, що є ряд зауважень до того законопроекту, який тут пропонується. І я мушу 

узгодити, оскільки я не бачив самого рішення Міністерства соціальної політики, 

для того щоб принаймні прокомунікувати це питання. 

Чому ми це не зробили? Ми це зробимо обов'язково. (Загальна дискусія) 

 

_______________. ...... з узгодженими позиціями, щоб це мало сенс нам 

виконувати свої функції контролюючі і законодавчі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що, на 4 березня? Ще встигнемо? Ні, це середа, це 

наступний комітет через 2 тижні, коли пленарний буде. Да, давайте таким чином 

тоді зробимо: сьогодні приймемо рішення, що, враховуючи неузгодженість 

позицій між міністерствами, відкласти розгляд цього питання на 4 березня. 

Колеги, немає заперечень? То прошу підтримати і проголосувати.  

Дякую. Одноголосно. 

Пане Максиме, я вас дуже прошу, щоб ми 4 березня вже мали узгоджену 

позицію з Міністерством соціальної політики. Дякую. 

Колеги, останній: проект Постанови про питання термінового вжиття 

заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (реєстраційний номер 2117). 

Доповідачем мала би бути народна депутатка Гриб Вікторія Олександрівна, а 

співдоповідачем є по факту Лис Олена Георгіївна. 

Я хочу нагадати, що ми вже розглядали це питання декілька місяців тому, і 

в нас тоді приходила авторка законопроекту, і ми, здається, відправили його їй без 

прийняття рішення доопрацювати, щоб не ображати… 

 

ЛИС О.Г. Дякую. Якщо ви пам'ятаєте, вона, власне, просила, щоб ми не 

давали негативні висновки. І ми без висновку комітету дали можливість на 

доопрацювання. Але по факту ніяких змін внесено не було, тому нам треба 

прийняти рішення за проектом постанови таким, як він є. 



І я хочу сказати про те, що розроблення цієї постанови спричинило 

необхідність спрощення порядку надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з метою визначення 

постраждалими всіх дітей, які покинули місця свого постійного проживання через 

конфлікт на сході України, а також соціального захисту дітей з інвалідністю 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Метою прийняття акту є забезпечення захисту прав і інтересів дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Міністерство науки України висловило до зазначеного проекту постанови 

низку суттєвих зауважень. Зокрема, предметом правого регулювання питання 

доступності дошкільної освіти належить до кола правовідносин спеціального 

Закону України "Про дошкільну освіту" і не передбачає можливості фінансування 

дошкільної освіти з державного бюджету, яка повністю фінансується місцевим 

бюджетом. 

І також Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 12 лютого 

2020 року прийняв рішення: проект Постанови про питання термінового вжиття 

заходів для забезпечення захисту прав і інтересів дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, повернути суб'єктам права законодавчої дії 

на доопрацювання. 

Міністерство фінансів зазначає, що пропозиції змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджетів та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету не мають належного 

фінансово-економічного обґрунтування. 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб також зазначає, що питання забезпечення прав та 

інтересів дітей, осіб з інвалідністю, дітей війни і осіб, які постраждали від 

воєнних дій та збройних конфліктів, належить до компетенції Міністерства 

соціальної політики. 

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом розглянув на 

своєму засіданні 12.02.2020 року проект Постанови про питання термінового 

вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій, і визначив її положення таким, що регулюється 

національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не 



підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері 

європейської інтеграції. 

Ми розглянули цей проект постанови на підкомітеті. І пропонуємо Комітету 

з питань освіти, науки, інновацій підтримати рішення підкомітету та 

рекомендувати Верховній Раді повернути його суб'єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи є доповнення, чи зауваження до 

проекту рішення комітету? Якщо ні, давайте підтримаємо проект, прохання 

підкомітету і приймемо проект рішення. Дякую. Одноголосно. 

Шановні колеги, дуже вам вдячний. І в нас є, колеги, ми вже навіть 

спробували… Дякую всім за плідну роботу. До речі, 5 проектів законів, які ми 

розглянули менше, ніж за одну годину, це навіть краще, ніж середній результат 

всієї Верховної Ради за останні… І за майбутній місяць, я думаю, що теж.  

Шановні колеги, ми зробили попередній проект порядку денного на наше 

засідання 4 березня і спробуємо вже якимось чином так планувати свою роботу, 

щоб наприкінці засідання комітету ми вже приблизно знали, який буде порядок 

денний на наступне засідання комітету. Нам так буде простіше працювати, і 

підкомітетам зокрема. 

Тому всі на електронну пошту сьогодні до вечора отримають орієнтовний 

порядок денний на 4 березня, для того щоб підкомітети могли попрацювати. 

(Загальна дискусія) 

Це було б дуже добре, якби ми увійшли в режим планування насправді 

нашої роботи, щоб ми в терміновому порядку не виносили законопроекти  

сьогодні на завтра і не збирали підкомітети аврально. 

 

_______________. Просто минулого разу ми збиралися, я говорила колегам, 

що відповідно до закону передбачено, що підкомітети за місяць повинні складати 

проект, план роботи на місяць. Тому я склала і зараз прийду до вас на підпис, 

Сергій Віталійович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. У нас вже є навіть план роботи комітету до кінця 

нашої сесії, ми вже виходимо на стратегічне планування нашої роботи. Але 

дякуючи навіть тій ситуації, яка в нас зараз в парламенті, в нас є час попрацювати 



в комітеті більш плідно, ніж завжди. Ну, це нормально. 

До речі, дякую колегам обом: і пану Воронову, якого зараз немає, і пані 

Юлії Гришиній – за успішно, я вважаю, проведені комітетські слухання з двох 

надзвичайно важливих питань: з питань розвитку дошкільної освіти і з питань 

інтернатної освіти. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, а можна трохи "деготька" в бочку…? (Шум у 

залі) Сергій Віталійович в мені педагога розбудив, вчителя в минулому. 

Колеги, в мене велике прохання: якщо в нас є засідання підкомітетів і ви є 

членами підкомітету, я розумію, що різне буває, і іноді за день чи за два, і у вас 

графік, але принаймні повідомляйте, що "мене не буде". А краще ходіть на 

підкомітети, членами яких ви є, бо це наша основна все ж таки робота – в 

комітеті. 

І те ж саме стосується слухань. Ну, будь ласка, давайте якось планувати, бо 

вони не так часто відбуваються. Це, мабуть, ексклюзив, що двоє відразу слухань, 

двоє відразу за місяць відбулися. У нас до цього були тільки одні – в листопаді. 

Давайте теж поважати велику організаторську роботу, яку здійснює і секретаріат, 

і окремі народні депутати, які ініціювали слухання. 

Вибачте, доповідь закінчив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович. 

 

_______________. В продовження того, що сказав нам Сергій. Ні, колеги, 

ну, насправді… (Шум у залі) Вернули меня с неба на землю.  

Колеги, я буквально два слова. Я, дійсно, хочу подякувати всім, тому що 

спочатку всі були, так, всі разом прийшли, майже всі. І тому я дякую кожному, 

хто був на слуханнях, які стосувалися реформи деінституалізації. Як виявилося, 

це дуже важлива тема, яка стосується кожного з нас, і у нас великі проблеми в цій 

сфері. І ми будемо далі працювати в цій сфері. І я теж хотіла б продовжити думку 

і прохання Сергія про те, що, ну, дійсно, давайте більш серйозно відноситись, 

тому що, коли хтось із вас організує слухання, ви зрозумієте, що це взагалі таке. І 

коли такі теми, ну, вони дуже складні, і там, дійсно, люди приїхали з усіх 

областей, і вони хотіли поспілкуватися із депутатами, побачити, послухати, 

подивитись в очі, почути їх думку. Вони хотіли поговорити з міністрами, з 



заступниками. Ну, просто на майбутнє давайте якось просто планувати, щоб ми, 

дійсно, приділяли цьому більшу увагу. Це я і собі кажу, і вам, і Івану Григоровичу 

теж. (Шум у залі) 

Дякую дуже всім за допомогу і за участь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам вдячний. 

Засідання комітету завершено. Дякую вам всім за роботу. 


