
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

10 березня 2020 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! Давайте розпочнемо 

засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. 

Отже, порядок денний на сьогодні, дев'ять пунктів. 

Перший пункт: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму 

(реєстраційний номер 2720, Кабінет Міністрів України) та проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для 

підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного 

прожиткового мінімуму (2720-1). 

Пункт другий. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

освіту" щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту 

місць у дитячих садочках та школах (реєстраційний номер 2595). 

Третій. Проект Закону про в самоврядування медичних професій в Україні 

(2445). 

Проект Закону про професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я 

(реєстраційний номер 2445-1). 

Проект Закону про професійне самоврядування медичних професій в 

Україні (реєстраційний номер 2445-2). 

Проект Закону про засади та органи медичного самоврядування в Україні 

(реєстраційний номер 2445-3). 

Сьомий пункт. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо обов'язковості будівництва об’єктів 

громадського обслуговування населення соціальної сфери (реєстраційний номер  

2363)  

Восьмий. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів 
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місцевого самоврядування та іншим) (реєстраційний номер 2257) та 

альтернативний до нього проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним 

службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам 

(реєстраційний номер 2257-1). 

І дев'ятий пункт. "Різне".  

Колеги, чи є в когось доповнення чи зауваження? Да, Іван Григорович.  

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, звісно, так і заплановано. Дякую.  

Колеги, чи є в когось ще пропозиції, зауваження? Ні? Тоді прошу 

підтримати порядок денний. Дякую. Одноголосно. 

Отже, тоді у мене є дві заяви, колеги. Щодо закону 2720-1 від Королевської, 

яка просить розглядати без участі авторів. І заява від народного депутата 

Констанкевич Ірини Мирославівни, у зв'язку з неможливістю бути  присутньою, 

прошу перенести розгляд проекту Закону 2363 на наступне засідання комітету. 

Якщо у вас немає заперечень чи зауважень до цього, давайте підтримаємо 

наших колег народних депутатів. Дякую. Одноголосно. 

Отже, питання номер 7 ми переносимо на наступне засідання комітету. А 

всі інші питання розглядаємо згідно порядку денного.  

Отже, колеги, переходимо тоді до першого питання. Проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов 

для підвищення прожиткового мінімуму (реєстраційний номер 2720) та 

альтернативний до нього проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму. Пані 

Королевської з нами немає. Співдоповідачем є Сергій Валерійович  Колебошин. 

І, чекайте, секундочку. А хто у нас представник уряду? Ви. Якщо ви готові 

по цьому проекту доповісти, то прошу тоді вам слово. 
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МУЗИЧЕНКО В.В. Дякую.  

Доброго дня, шановні народні депутати. Заступник міністра соціальної 

політики Музиченко Віталій.  

На минулому засіданні комітету відповідно ці законопроекти розглядалися. 

І було доручення МОНу разом з Мінсоцполітики провести додаткові консультації 

з метою узгодження позицій. Такі консультації були проведені 2 березня під моїм 

головуванням. Власне, ми зустрілися з колегами з МОНу. І було прийнято 

рішення за результатами того, що законопроект в частині регулювання заробітних 

плат освітян доцільно доопрацювати в частині унеможливлення закладення 

ситуації, коли мінімальний посадовий оклад відповідних категорій може 

зменшуватись в наступному році по відношенню до попереднього.  

Ми узгодили позицію, що таке зменшення не є можливим. І на той момент 

проговорювали питання про доцільність його доопрацювання до другого читання, 

поскільки він уже зареєстрований був у Верховній Раді, в частині збільшення 

мінімального посадового окладу не менше ніж на рівень інфляції по відношенню 

до  попереднього року. І, власне, на сьогоднішній день у зв’язку із змінами складу 

уряду, відповідний законопроект вважається таким, який відкликаний. І буде 

вирішуватись його подальша доля щодо доопрацювання і доцільності внесення 

уже в рамках відповідно Регламенту. Тому на сьогоднішній момент ситуація 

виглядає таким чином і ми будемо доопрацьовувати цей законопроект вже при 

визначенні питання внесення його повторно на розгляд Верховної Ради. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Володимирович. 

Співдоповідачем з цього питання є Колебошин Сергій Валерійович 

заступник голови комітету. Прошу, Сергію. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую. 

Власне кажучи, ми втретє вже розглядаємо ці два законопроекти. Якщо ви 

не заперечуєте, я буду і про 2720 і 2720-1. Повністю згодний з колегою з уряду на 
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рахунок того, що оскільки у нас перезавантаження уряду, в нас законопроект, 

який урядовий, є таким, що відкликаний фактично.  

Щодо законопроекту 2720-1 автор Королевська і колеги, в нас відбулося 

засідання підкомітету, на якому ми запропонували направити цей законопроект на 

доопрацювання. Всі аргументи, які лунали на засіданні підкомітету, всі чули. 

Вони власне відповідають тій аргументації, яка була і на попередньому нашому 

засіданні комітету. Всі стейкхолдери, скажемо так, і всі центральні органи 

виконавчої влади, і Головне науково-експертне управління, всі ті, хто залучені до 

експертизи цього законопроекту, зауважують на велику кількість таких речей, які 

потребують доопрацювання. Я не буду занурюватись в кожну, всі ми маємо це на 

нашому і підкомітеті, і в проекті рішення.  

Тому я пропоную підтримати рішення підкомітету і направити суб’єктам 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович. 

Шановні колеги, чи є в нас… Ви хочете додати? Да. Ми так і думаємо поки 

що. Рішення підкомітету є. Віталій Володимирович щойно доповів позицію 

Міністерства соціальної політики. Якщо в нас така ж сама позиція, в МОНу, то я 

думаю, що ми з цим і залишимось. 

Шановні колеги, чи є доповнення, пропозиції, зауваження?  

 

________________. А в мене питання. Якщо сказали, що він буде знятий з 

розгляду, то ми його можемо відправляти на доопрацювання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він у нас все одно залишається. Якщо Кабінет Міністрів 

через зміну складу уряду, їх законопроекти знімаються з розгляду, то ті 

законопроекти, які є альтернативними на той момент, стають основними. Тому ми 

в будь-якому разі розбираємо обидва законопроекти, хоч один і знятий з розгляду. 

Другий все одно не знятий з розгляду. Тому рішення комітету буде доцільним з 

цього приводу.  
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Шановні колеги, чи є ще зауваження і доповнення? Тоді давайте 

підтримаємо рішення підкомітету. Дякую. Одноголосно.  

І перейдемо до другого питання. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про освіту" щодо залучення приватних інвесторів для вирішення 

проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах (реєстраційний номер 

2595) народного депутата Лабазюка Сергія Петровича.  

Чи є Сергій Петрович з нами? Шкода, що немає. Співдоповідачем є знову 

Сергій Валерійович Колебошин – заступник голови комітету. Прошу.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я дуже вдячний. 

Цей законопроект, як і попередній, нами дуже ретельно розглядався на 

засіданні підкомітету. Власне, майже всі були присутні. Тому я не буду 

повторюватись із аргументацією.  

Як і в попередньому, майже всі, хто залучені до експертизи, зауважили на 

велику кількість доопрацювань, яких потребує цей законопроект, в тому числі і 

фінансово-економічного обґрунтування, в тому числі були зауваження і на 

можливі корупційні ризики, якщо він буде прийнятий в тій редакції, яка зараз 

існує. Саме тому підкомітет запропонував і вам пропонується до затвердження 

рішення щодо того, що за наслідками, що цей законопроект треба направити на 

доопрацювання. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович.  

Колеги, чи є у вас зауваження або пропозиції до рішення підкомітету?  

Тоді прошу підтримати рішення підкомітету. Дякую. Одноголосно.  

Шановні колеги, пункти 3, 4, 5, 6 об'єднані за пропозицією шановного Івана 

Григоровича. Це чотири проекти його закону, по суті про професійне 

самоврядування у сфері охорони здоров'я. Чотири народні депутати: Лабунська, 

Геращенко, Бондарєв і Дубнов. Чи є хтось з них? Ні, немає.  

Тоді співдоповідачем у нас з цих питань є Коваль Ольга Володимирівна – 

голова підкомітету з питань  професійної технічної та фахової передвищої освіти. 

Пані Ольга, вам слово. 
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КОВАЛЬ О.В. Доброго дня, шановні колеги. У нас в комітеті на розгляді є 

чотири законопроекти, які мають на меті врегулювати регулювання в сфері 

медичних професій, самоврядування медичних професій. 

Перший проект Закону про самоврядування медичних професій в Україні 

(2445), внесений народними депутатами Дубновим та іншими. 

Другий проект Закону про професійне самоврядування у сфері охорони 

здоров’я (2445-1), внесений народним депутатом України Бондарєвим. 

Третій законопроект – професійне самоврядування медичних професій в 

Україні (2445-2), внесений народним депутатом Геращенко  та іншими.  

І четвертий проект Закону про засади та органи медичного самоврядування 

в Україні (2445-3), внесений народним депутатом України Лабунською. 

Головним комітетом з опрацювання даних законопроектів є Комітет 

Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування.  

Ці законопроекти були розглянуті на засіданні підкомітету професійно-

технічної та фахової передвищої освіти та було прийнято рішення рекомендувати 

Комітету з питань освіти, науки та інновацій даний законопроект направити на 

доопрацювання. До даних законопроектів надішли численні зауваження експертів 

центральних органів виконавчої влади, наукових установ та громадських установ. 

Я повторювати не буду основні зауваження, які озвучені, оскільки більшість 

членів комітету були присутні на засіданні підкомітету, але хочу наголосити, що, 

крім того, даний проект Закону розглядався на Комітеті з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування. Відповідно головний комітет 

рекомендував даний проект Закону відхилити. Тому я думаю, нам було б доцільно 

врахувати зауваження профільного головного комітету і рекомендувати комітету 

нашому даний законопроект все-таки відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

 

КОВАЛЬ О.В. Можливо у когось є інші пропозиції.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олю. 

Колеги, чи є пропозиції у інших членів комітету? Якщо ні, то давайте 

підтримаємо тоді пропозицію підкомітету. Дякую. Одноголосно. 

Шановні колеги, пункт 7 ми перенесли на наступне засідання уряду через 

прохання пані Ірини Констанкевич.  

І переходимо до пункту 8. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (реєстраційний номер 2257) та альтернативний до 

нього проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам 

органів місцевого самоврядування та журналістам (2257-1).  

Чи є з нами автори законопроектів пан Шенцев і Королевська? Ні, немає. 

Тоді співдоповідачем з боку комітету є Колюх Валерій Вікторович – голова 

підкомітету з питань науки та інновацій.  

Пане Валерію, вам слово. 

 

КОЛЮХ В.В. Шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо перерахунку пенсій державним 

службовцям та іншим категоріям громадян, зокрема і журналістам, науковим 

працівникам. Мова йде про законопроект 2257 авторства Шенцева та Шпенова та 

альтернативний законопроект 2257-1 авторства Королевської та Солод.  

Предметом регулювання цих законопроектів: пропонується здійснити 

перерахунок пенсій для державних службовців, працівників органів місцевого 

самоврядування, журналістів, науковим працівникам на тих підставах, які діяли 

на час виходу цих осіб на пенсію.  

Ознайомившись з численними висновками, експертизами щодо двох 

законопроектів, підкомітет з питань науки та інновацій хоче зазначити наступним, 

що в основу обох законопроектів покладено законопроект 7606, який було 

зареєстровано в Верховній Раді України попереднього скликання. Вони майже 

ідентичні за змістом, стосовно перерахунку пенсій. Проте за висновками науково-

експортного управління і, опрацювавши цей законопроект, ми прийняли рішення, 
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що більш досконалим з точки зору юридичної техніки є альтернативний 

законопроект 2257-1 авторства Королевської та Солода.  

Тому підкомітет вирішив рекомендувати комітету прийняти за основу та 

доручити головному комітету підготувати до другого читання саме 

альтернативний законопроект авторства Королевської та Солод. А законопроект 

2257 авторства Шенцева та Шпенова відхилити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Валерію. 

Шановні колеги, чи є у вас пропозиції чи зауваження до рішення 

підкомітету?  

Тоді давайте підтримаємо рішення підкомітету. Дякую, колеги, 

одноголосно. 

Я не пам'ятаю, якщо чесно… Да, я, чесно кажучи, не  пам'ятаю, щоб у нас на 

засіданні підкомітету запрацював механізм. 

 

_______________. Нормальна робота підкомітетів. Якщо все розглянуто на 

підкомітеті… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет вісім питань розглянув за 15 хвилин.  

(Загальна дискусія) 

 

_______________ Але ви ж запропонували третє, четверте, п'яте і шосте 

об'єднати.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це оптимізація питань.  

Шановні колеги, у нас залишився 9 пункт "Різне". Добрий день, пані Інно, 

дякуємо, що доєдналися, ми якраз переходимо до найцікавішого пункту – пункт 

"Різне".  

Якщо в когось є питання, які ми хочемо проговорити зараз на комітету, то, 

будь ласка, прошу. Інна Романівна, можливо, ви до нас принесли якусь новину, 

про яку ми ще не знали до цього моменту? 
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СОВСУН І.Р. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На жаль, не знаю. На жаль, не знаю. 

Отже, шановні колеги, якщо немає у нас питань, які ми хочемо позапланово 

обговорити на комітеті, то тоді я, напевно, проінформую про те, що ви і так всі 

знаєте. Ми завтра з двома заступниками і секретарем нашого комітету летимо в 

Литву на декілька днів на запрошення Комітету освіти, науки і інновацій 

подібного в литовському парламенті, і проведемо декілька днів. Сподіваюсь, нас 

потім на 14 на обсервацію звідти випустять, а сюди впустять. Тому наступне 

засідання комітету заплановано на середу на пленарний тиждень, тобто через 

10… 9 днів. 

Сергій Валерійович, у вас є щось. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я думаю, що в понеділок, скоріш за все, якщо всі 

будуть на місці, ми проведемо засідання підкомітетів, так само, як і на цьому 

тижні, на минулому тижні це було спільне, бо ми всі… 

 

______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я думаю, що в день десь, о 14-й, 15-й, отак. 

Домовимось. Ну, коли ми визначимось із, власне, тими питаннями, які будуть 

розглядатися, всім розсилка прийде.  

(Загальна дискусія) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Не ранок. Друга, третя, отак от.  

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз, в нас вже є такий певний драфт перший порядку 

денного. Ми ще зараз доопрацюємо, і тоді сьогодні ввечері всі отримають 

попередній порядок денний. Добре?  

Дякую всім, колеги, за дуже ефективний комітет. Гарного всім дня. 


