
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

01 грудня 2021 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Шановні колеги, розпочинаємо засідання 

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

Сьогодні в порядку денному вісім питань. 

Перше: Проект Закону про юстицію, дружню до дитини. 

Друге: Проект Постанови про заходи щодо посилення соціально-трудових 

гарантій медичних працівників та державної підтримки дітей медичних працівників, 

які померли внаслідок інфікування коронавірусною хворобою. 

Третє: Проект Закону про внесення змін до деяких законів України. 

Четверте: Проект Закону про деокупацію. 

П'яте: Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну 

культуру і спорт". 

Шосте: Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття невідкладних заходів для підвищення пенсій. 

Сьоме: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. 

Восьме: "Різне". 

Шановні колеги, є доповнення до порядку денного, зауваження, пропозиції? 

Тоді прошу проголосувати. 

Хто – за? Дякую. Одноголосно, колеги. Рішення прийнято. 

 

Отже, переходимо до першого питання порядку денного. Проект Закону про 

юстицію, дружню до дитини (реєстраційний номер 5617). Доповідає представник 

уряду, співдоповідачем є Коваль Ольга Володимирівна. 

З кого почнемо, колеги? Хто від уряду буде доповідати? А, на перше питання у 

нас генеральний директор Директорату соціальних послуг та захисту прав дітей 

Міністерства соціальної політики і Стефанюк Уляна Іванівна. Хто з вас почне? 

Давайте почнемо з Руслана Сергійовича Колбаси, напевно. Про юстицію, 

дружню до дитини. 



КОЛБАСА Р.С. Доброго дня, шановні колеги! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго! 

 

КОЛБАСА Р.С. Якщо буде ваша ласка, я би просив би, оскільки це 

законопроект Міністерства юстиції, щоб загальна презентація була, представлення 

саме Міністерством юстиції. Тому що відбулося дуже багато робочих груп, 

Міністерство соціальної політики, воно активно приймало участь в розробці даного 

проекту. Даним законопроектом пропонуються по суті нові поняття і терміни: 

принципи юстиції, дружньої до дитини, положення про поводження з дітьми, які 

вчинили правопорушення, яким чином, як, хто повинен реагувати. Тобто, по суті, це 

великий законопроект, який опрацьовувався, якщо не помиляюсь, більше двох років, 

до якого були включені всі: і представники Офісу, і Уповноваженого Верховної 

Ради, й інші експерти. 

Але до Міністерства соціальної політики, колеги, я чому перепрошую все-таки, 

що я буду продовжувати, є одне питання. В цьому проекті закону передбачається, що 

діти, які є в конфлікті із законом, вони можуть перебувати в центрах соціально-

психологічної реабілітації. Це тема, яка дуже довго обговорювалася. І на 

сьогоднішній день є в Україні школи соціальної реабілітації, а якщо бути точним, 

тільки одна школа соціальної реабілітації. І, по великому рахунку, в ній перебуває 

тільки 10 дітей, 60 працівників. Раніше їх було порядка п'яти в Україні. І оскільки це 

вважалося місцями несвободи, і вони з 2012 року почали ліквідовуватися, 

реорганізовуватися, і залишалася тільки одна. 

Питання, що діти потрапляють у такі заклади по рішенню суду, і, по суті, це 

діти до 14 років. Це освітянський заклад. І завжди стояло питання все-таки, що такі 

школи не повинні існувати, а замість цього повинна бути інша система, інші, 

скажімо, заклади соціального спрямування. 

Ми дуже довго дискутували з приводу, що це будуть за заклади. І ми 

погодилися як міністерство, що може бути на базі центру соціально-психологічної 

реабілітації розміщена саме така форма для дітей в конфлікті із законом. Але 

ключове – це те, що це повинна бути спеціалізація такого закладу. І ні в якому разі 

діти, які мають проблеми із законом, які вчинили насильство, не повинні бути з 

дітьми, які постраждали від, можливо, навіть таких кривдників. 



І тому питання було розмежовано. І наш профільний комітет мав певні 

застереження до цього проекту саме в цій частині. Тому ми як міністерство, 

проговорюючи, проводячи додаткові зустрічі, нещодавно було організовано 

безпосередньо Аксаною Анатоліївною Філіпішиною і Міністерством юстиції таку 

зустріч, під час якої було обговорено подальші кроки. 

Тому вихід з цієї ситуації: ми би просили прийняти даний проект закону, але 

ми вже з Міністерством юстиції доопрацьовуємо питання, що центр соціально-

психологічної реабілітації – це не буде просто ЦСП, це буде державний центр 

соціального захисту дітей в конфлікті з законом. Що такі повинні бути заклади, їх 

декілька буде, вони повинні фінансуватися з державного бюджету, оскільки це 

функція держави. 

І наступне. Проговорюючи з профільним комітетом, ми як міністерство, 

Міністерство юстиції,  доопрацьовуємо і робимо уже примірне положення, щоб до 

другого читання взагалі не було певних застережень, що такий заклад буде 

створений і закладені певні функції, чіткі, зрозумілі для народних депутатів, що ми 

правильно рухаємося. 

Тому, колеги, ми від Міністерства соціальної політики просили би підтримати 

даний проект закону. Але, ще раз повторюю, якщо можна, щоб все-таки 

Міністерство юстиції представило його набагато ширше. Щиро вам дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Руслане. 

Уляна Стефанюк є з нами на зв'язку? 

 

СТЕФАНЮК У.І. Так. Добрий день! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, будь ласочка, якщо можна, коротко. Ми, в принципі, 

закон продивлялися. Єдине що, я знову нагадаю, що ми як комітет допоміжний 

розглядаємо лише його в частині впливу на систему освіти і з точки здорового 

глузду. Тому, якщо можна, з цих двох точок зору коротко представте його, будь 

ласка. 

 

СТЕФАНЮК У.І. Дякую. Я прошу вибачення за затримання… (Не чути) 

Проект Закону про юстицію, дружню до дитини, розроблено в рамках 

Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх. І до 



складу цієї ради входять не тільки представники Мін'юсту - Міністерства освіти та 

науки, Міністерства соціальної політики, Генеральної прокуратури, Міністерства 

внутрішніх справ… (Не чути) 

Хочу звернути увагу… (Не чути) Міністерства юстиції, але все-таки це спільна 

робота всіх відомств, всіх міністерств. І підтримку ми мали в тому числі, як сказав 

пан Руслан Колбаса, і від Міністерства соціальної політики, і від Міністерства освіти 

та науки. 

Власне, закон визначає, вірніше, проект визначає основні засади юстиції, 

дружньої до дитини. І метою цього законопроекту є захист прав неповнолітніх, що 

вчинили кримінальні правопорушення, і створення таких умов функціонування 

системи юстиції, дружньої до дитини, яка відповідає вимогам Конвенції про права 

дитини та іншим міжнародним стандартам. 

Таких два основні моменти. Як ви сказали, з приводу шкіл соціально-

психологічної реабілітації, що передбачено проектом, зараз я зупинюся. Але перш за 

все я хотіла сказати, що основним положенням цього законопроекту є можливість 

застосування процедури відновного примирення, тобто медіації. Ми вже знаємо, що 

прийнятий Закон "Про медіацію", відповідно цей законопроект теж повинен бути до 

другого читання доопрацьований з врахуванням вже положень Закону "Про 

медіацію". 

Тобто що це означає? Що дитина неповнолітня, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, до неї можуть бути застосовані відновні заходи. Тобто – це 

медіація, коли неповнолітній відшкодовує шкоду потерпілому, і таку процедуру 

проводить спеціально підготовлений спеціаліст…. (Не чути) дитини, наприклад, 

покладення на дитину певних  обов'язків. Наприклад, не змінювати місця 

проживання, пройти корупційну програму, пройти навчання, лікування і таке інше. 

І, власне, коли ми розробляли цей проект закону, то до таких дітей, які 

вчинили нетяжкі злочини, звісно, ми пропонуємо, щоб застосовувалися саме оці 

відновні заходи, тобто або медіація, або інші, про які я вже сказала. Але стало 

питання, що робити з тими дітками, які не досягнули віку кримінальної 

відповідальності, але які вчинили кримінальні правопорушення, за які Кримінальним 

кодексом передбачене покарання у вигляді більше 5 років позбавлення волі. 

Враховуючи, що у нас існує одна-єдина школа соціально-психологічної 

реабілітації, було прийнято рішення, щоби такі дітки могли бути поміщені в центри 



соціально-психологічної реабілітації, але ж зразу хочу звернути увагу, що там мають 

бути спеціальні умови тримання таких дітей, і відповідно з такими дітками мають 

працювати психологи та інші спеціалісти по спеціальних програмах, які будуть 

визначатися і затверджуватися, напевно, Міністерством соціальної політики, і 

положення про такі центри буде затверджувати Кабінет Міністрів. 

Власне, тепер вже ми, коли проходить розгляд в комітетах, ми бачимо, що 

багато є нерозуміння саме цього положення законопроекту з приводу ліквідації шкіл 

і переміщення таких діток в центри соціально-психологічної реабілітації. Тому не 

буду повторюватися, я підключилася, я чула, як пан Руслан Колбаса з Мінсоцу 

сказав, що все-таки ми теж включимося активно в цю роботу і будуть розроблені 

декілька… вірніше, такі дітки будуть поміщатися не в оці центри, не в оцю всю 

розгалужену систему Мінсоцу, а будуть визначені певні центри, де такі будуть дітки 

будуть перебувати в спеціальних умовах, які в подальшому будуть затверджені... 

умови, які будуть визначені в положенні, що буде затверджувати Кабінет Міністрів. 

Тут, власне, ще раз, щоб підсумувати. Тобто для того, щоб… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зрозуміли, дякуємо. Підсумовувати не треба, якщо 

дозволите. 

 

СТЕФАНЮК У.І. Підсумовувати не потрібно? Добре. 

Оскільки це основні положення законопроекту про юстицію, дружню до 

дитини, ми зміни вносимо і в Закон "Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей". І, власне в цьому законі будуть якраз визначені ці 

центри, де будуть такі дітки перебувати, тобто це не суб'єкти кримінальної 

відповідальності, як я вже сказала. І відповідні умови будуть теж прописані в Законі 

"Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей". 

Тому була така пропозиція, щоб ліквідувати, або, іншими словами, 

реорганізувати цю школу соціально-психологічної реабілітації. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Уляна Іванівна. 

Ольга Володимирівна Коваль, будь ласка. 

 

КОВАЛЬ О.В. Я дякую доповідачам, які розкрили основні положення даного 

законопроекту. В свою чергу даний законопроект був розглянутий на підкомітеті 



професійно-технічної та фахової передвищої освіти, де ми ознайомилися з 

висновками, які надійшли від установ та організацій, і з пропозиціями. Я коротко 

зупинюся на деяких з них, окрім тих, які вже були озвучені представниками 

міністерств. 

У свою чергу також ми отримали висновки Міністерства освіти та науки 

України. Я думаю, Сергій Миколайович підтвердить, що міністерство не має 

зауважень до законопроекту та підтримує його у запропонованій редакції. 

Відповідно Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про відсутність 

зауважень та пропозицій до законопроекту. 

Офіс Генерального прокурора за результатами розгляду зазначає, що ліквідація 

закладів, які на сьогодні відповідно до вимог Закону "Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей" забезпечують створення належних умов для 

життя, навчання, виховання... 

Тобто, якщо коротко, я хочу сказати: тобто всі висувають схожі пропозиції та 

зауваження, які були вже озвучені представниками міністерства, стосовно того, що 

центри соціальної реабілітації в нинішній редакції, запропонованій, не в повній мірі 

зможуть виконувати функції, які на них пропонується покласти даним проектом 

закону. 

Що стосується сфери освіти, даний законопроект пропонує внести зміни, 

зокрема, до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту", а саме 

до статті 18, тобто виключити із переліку закладів професійної (професійно-

технічної) освіти якраз професійні училища соціальної реабілітації. Отой один 

заклад, про який говорили колеги, це якраз є заклад професійної освіти. Це 

Макіївське професійне училище соціальної реабілітації імені Макаренка, яке 

знаходиться в Кіровоградській області, де є ось цих 10 діток і 60 працівників. 

Також я хочу наголосити, що витрати на утримання одного неповнолітнього у 

відповідному закладі на рік складають понад 894 тисячі гривень, і відповідно ці 

видатки покриваються із державного бюджету. 

Ознайомившись з усіма висновками, підкомітет вирішив даний законопроект 

підтримати у першому читанні і рекомендувати прийняти за основу та у другому 

читанні відповідно профільному комітету  і  робочій групі доопрацювати з 

врахуванням висловлених зауважень представниками міністерства та зацікавленими 

сторонами. Дякую. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ольго. 

Колеги, є необхідність обговорювати? 

 

ГРИШИНА Ю.М. Сергій Віталійович, ми на засіданні підкомітету розглядали 

вже цей законопроект і детально обговорили всі пункти по змісту, які пропонуються. 

Тому, я думаю, що, в принципі, можемо переходити до голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, тоді є пропозиція підтримати пропозицію 

підкомітету рекомендувати головному комітету рекомендувати Верховній Раді 

прийняти цей законопроект за основу.  

Хто – за? Прошу голосувати. Дякую, колеги, одноголосно. Рішення прийнято. 

Дякую шановним доповідачам. 

Переходимо до наступного питання порядку денного, пункт другий: проект 

Постанови про заходи щодо до посилення соціально-трудових гарантій медичних 

працівників та державної підтримки дітей медичних працівників, які померли 

внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (реєстраційний номер 5683). 

Доповідачем мала би бути Наталія Юріївна Королевська, авторка 

законопроекту, але вона попросила розглядати цей законопроект без її участі. Тому 

співдоповідачем є Ольга Володимирівна Коваль, голова підкомітету. Будь ласка. 

 

КОВАЛЬ О.В. Головним комітетом з опрацювання даного законопроекту, а 

саме проекту постанови, є Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

Що саме передбачає ця постанова. Тобто постанова пропонує запровадження 

окремої бюджетної програми для забезпечення житлом медичних працівників, які 

потребують поліпшення житлових умов, а також випускників державних вищих 

медичних фармацевтичних закладів освіти, які працевлаштовуться на роботу не за 

постійним місцем проживання. 

Також пропонує дана постанова здійснення страхових виплат медичним 

працівникам державних комунальних закладів охорони здоров'я у разі захворювання 

коронавірусною хворобою за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням 

професійних обов'язків. 

Далі. Пропонує постанова віднесення дітей медичних працівників, смерть 

одного із батьків яких настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою у 



зв'язку з виконанням професійних обов'язків, віднести до категорії дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Далі. Надання державної цільової підтримки для здобуття професійної, 

професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти в державних 

комунальних закладах освіти дітям медичних працівників, смерть одного з яких 

батьків настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою у зв'язку з 

виконанням професійних обов'язків. 

Далі. Зарахування до стажу роботи у подвійному розмірі роботи медичних та 

інших працівників закладів охорони здоров'я, які безпосередньо задіяні на роботах з 

ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу. 

Я хочу наголосити, що на цю постанову надійшло ряд пропозицій, висновків 

та зауважень. Розпочнемо із нашого профільного міністерства – Міністерства освіти 

і науки. Сергій Миколайович, ви скажете чи мені продовжити?  

 

ШКАРЛЕТ С.М. (Не чути) 

 

КОВАЛЬ О.В. В межах своєї компетенції повідомляю про відсутність 

зауважень та пропозицій. Водночас міністерство звертає увагу на те, що надання 

державної цільової підтримки для здобуття професійної, професійно-технічної, 

фахової передвищої та вищої освіти у державних комунальних закладах освіти дітям 

медичних працівників, смерть одного з яких спричинена захворюванням від 

коронавірусної хвороби, потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. 

Міністерство охорони здоров'я не підтримує вищезазначений проект 

постанови, обґрунтовуючи свою позицію тим, що низка положень, передбачених 

даним проектом постанови, наразі вже врегульована нормативно-правовими актами. 

Даний проект постанови ми розглянули детально на підкомітеті з питань 

професійно-технічної та фахової передвищої освіти, і відповідно за результатами 

обговорення та врахування висновків, які я озвучила, пропонуємо відправити даний 

проект постанови на доопрацювання автору законодавчої ініціативи. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Володимирівна. 

Колеги, є необхідність обговорювати? Іван Григорович. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. (Не чути) 



КОВАЛЬ О.В. Дивіться, даний проект постанови був зареєстрований ще 18 

червня. Тобто після цього часу приймалися ще інші законодавчі акти і постанови, які 

вичерпали предмет врегулювання даної постанови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до голосування? Ставлю на голосування 

пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови 

реєстраційний номер 5683 за результатами розгляду на пленарному засіданні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Рішення 

комітету направити до Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів. Колеги, хто – за, прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. Рішення 

прийнято. 

Переходимо до третього пункту порядку денного. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України (реєстраційний номер 5450). Доповідає представник 

уряду. Співдоповідачем є Роман Павлович Грищук, голова підкомітету. Від уряду, 

Віра Борисівна, ви? Ой, Сергій Миколайович. Вибачайте, Віра Борисівна, вибачте за 

те, що потурбували. Сергій Миколайович, будь ласка. 

 

ШКАРЛЕТ С.М. Шановний Сергій Віталійович, шановні колеги, з метою 

удосконалення функціонування системи позашкільної освіти, підвищення якості 

позашкільної освіти, розширення доступу до позашкільної освіти урядом України 

внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (реєстраційний номер 5450). 

Проект закону спрямовано також на розвиток закладів позашкільної освіти 

усіх форм власності, інших суб’єктів освітньої діяльності в системі позашкільної 

освіти. Проект урегульовує питання доступності здобуття дітьми якісної 

позашкільної освіти, і, зокрема, такі питання, як забезпечення якості позашкільної 

освіти, ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) 

забезпечення закладів позашкільної освіти, а також прав та обов’язків учасників 

освітнього процесу, питання призначення на посаду керівника закладу позашкільної 

освіти за результатами конкурсного відбору тощо.  

Представлений проект закону є компромісним варіантом для практиків і 

теоретиків у сфері позашкільної освіти, двічі виносився на громадське обговорення 

та доопрацьований за участю Міжнародної асоціації позашкільної освіти. 



На наше переконання, прийняття проекту акта забезпечить створення дієвого 

механізму реалізації охорони та захисту конституційного права дитини на здобуття 

позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості, а також забезпечить 

законодавче підґрунтя для розвитку системи позашкільної освіти, підвищення якості 

освіти та освітньої діяльності, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, 

культурного, духовного, морального потенціалу суспільства та особистості. 

Від уряду просимо підтримати представлений законопроект та рекомендувати 

його для прийняття Верховною Радою України в першому читанні. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Миколайович. 

Роман Павлович, будь ласка. 

 

ГРИЩУК Р.П. Дякую. Ми розглядали цей законопроект на підкомітеті. Перше 

зауваження, яке у нас було, до назви, тому що вона досить широка, нам потрібно 

буде точно до другого читання написати, про що цей законопроект. 

Головне науково-експертне управління в своєму експертному висновку 

висловило низку зауважень і пропозицій до законопроекту, які стосуються 

неоднозначності вживаної термінології та недотримання принципів правової 

визначеності, які вимагають чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм, 

включення до тексту формулювань, притаманних здебільшого нормам Конституції 

та законам України… (Не чути) техніко-юридичного характеру. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який підтримує 

законопроект із зауваженнями, зокрема щодо запропонованого виключення 

спеціалізованих закладів позашкільної освіти з тексту. Там дійсно трішки якась, із 

спеціалізованими заходами є якась, я не хочу казати слово - каша, але деякі норми 

один одному не співпадають. Але, я думаю, це абсолютно виправляється до другого 

читання. 

Уповноважений Президента з справ дитини підтримує законопроект без 

зауважень. Державна служба якості освіти, яка в межах компетенції повідомила про 

врахування своїх пропозицій щодо основних повноважень та завдань з реалізації 

державної політики ЦЯО у сфері позашкільної освіти з питань, зокрема з питань 

формулювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти, проведення в 

закладах позашкільної освіти інституційного аудиту. 



Водночас у зв'язку з запровадженням громадської акредитації закладів 

позашкільної освіти ЦЯО пропонує передбачити в законопроекті норму про 

визначення порядку проведення такої акредитації, і про це також каже Агенція 

розвитку освітньої політики. 

Міжнародна асоціація позашкільної освіти висловила пропозиції до 

законопроекту, там величезна таблиця поправок. Національна академія наук 

України, яка підтримує законопроект із зауваженнями. 

Ми на підкомітеті розглянули цей законопроект. Якщо коротко, так, є 

пропозиції, є зауваження, але це все виправляється до другого читання. Ми можемо 

приймати його в першому читанні, реєструвати від комітету всі ті правки, які подані 

Міжнародною асоціацією освіти дорослих, ЦЯО, Уповноваженого з прав людини, і 

до другого читання гарно дискутувати з приводу цього законопроекту, тобто це все 

виправляється до другого читання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Павлович, у мене тільки одне питання, якщо можна. 

(Не чути)… та якості освіти пропонує передбачити в законопроекті норму, що 

визначає порядок проведення акредитації громадських… (Не чути) 

 

ГРИЩУК Р.П. Да, тому що ми вставляємо цілу нову статтю про забезпечення 

якості позашкільної освіти, тобто вона уже з'являється, ми просто в ту статтю… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це єдине питання… Я не знаю, чи вони будуть потрібні, чи 

не потрібні. Питання в тому, чи ми технічно це можемо робити, чи нам треба під час 

представлення закону на перше читання про це сказати з голосу. 

Дякую, Сергій Миколайович. Дякую, Роман Павлович. 

Колеги, є необхідність обговорювати? 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми це обговорювали на засіданні підкомітету. 

Шановні колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію підкомітету 

рекомендувати проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(реєстраційний номер 5450), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами 

розгляду, прийняти за основу. 

Хто – за, прошу проголосувати. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. 



Переходимо до наступного питання. Пункт четвертий порядку денного: проект 

Закону про деокупацію. Доповідачем мала би бути Оксана Василівна Савчук, але 

через те, що її немає, співдоповідачем є Роман Павлович Грищук. 

Будь ласка, Роман Павлович. 

 

ГРИЩУК Р.П. Проект Закону про деокупацію (формула Свободи) (номер 

5093). Розглянувши цей законопроект… Ми тут не є головним комітетом. Одразу 

попереджу, що головний комітет відправив на доопрацювання цей законопроект. 

Відповідно до пояснювальної записки законопроекту його метою є 

впровадження в законодавче поле чіткого поняття "деокупація", як завдання 

української держави, закріплення принципів і послідовності етапів реінтеграції 

окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь, окремих районів Донецької та Луганської областей, а також створення 

правових механізмів відновлення суверенітету та правопорядку на території, 

звільненій від тимчасової окупації, визначення засобів для захисту прав і свобод 

громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території України, та 

національних інтересів України. 

Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, висловило 

стосовно його змісту зауваження та пропозиції, вказавши, що окремі його норми 

порушують Конституцію України. 

Бюджетний комітет каже, що має вплив на бюджет України. 

Міністерство освіти і науки в межах компетенції розглянуло законопроект та 

дало там низку зауважень. Ну, я не буду зараз називати ці зауваження, тому що, 

можливо, вони будуть неактуальні. 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в своєму 

висновку висловило низку суттєвих зауважень, у тому числі які стосуються 

суперечностей між нормами. І найважливіше, що законопроект розглянутий на 

засіданні підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти, і було 

рішення підтримати профільний комітет також відхилити даний законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Павлович. 

З нами на зв'язку має бути Колтирін Олександр Олександрович, начальник 

юруправління Міністерства з питань реінтеграції. 



КОЛТИРІН О.О. Так, я є. Добрий день усім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день. Будь ласочка, прокоментуйте. Ми бачили ваші 

зауваження там, але все одно прокоментуйте. Дякую. 

 

КОЛТИРІН О.О. В цілому міністерство дало ряд зауважень до законопроекту і 

в такій редакції міністерство його не підтримує. 

В цілому можна наші зауваження розділити на п'ять блоків. Це положення 

законопроекту, які суперечать Конституції України, це положення, які дублюють 

інші закони… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо чесно, Олександр Олександрович, я думаю, що після 

того, як є положення, які не співставні з положеннями Конституції, я думаю, що далі 

можна не продовжувати. Ми, в принципі, зрозуміли, тому що далі справді немає 

сенсу заглиблюватися в деталі. Якщо вже міністерство так вважає, а не просто це 

думка народних депутатів, це важливо. 

 

КОЛТИРІН О.О. Да, як скажете. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Олександрович. 

Іван Григорович, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, дивіться.. (Не чути) Я так прикинув, яке міністерство 

сьогодні чи яке відомство не причетне може бути до деокупації. Нема такого. (Не 

чути) Всі причетні. Один народний депутат пише такий закон. Це питання уряду, 

які, до речі, вносяться тільки на рівні уряду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Або на рівні Президента. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Да, або на рівні Президента, безумовно. Але такі речі, 

звичайно, готує уряд і всі міністерств і відомства. Воно стосується всіх сфер і 

напрямків діяльності. Звичайно, я схвалюю депутатську ініціативу, але це не під 

силу… (Не чути) Тому це робота вже у фракціях, фракції, коли готують 

законопроект, треба все-таки, щоб… (Не чути) Подивіться, знову на цей тиждень 95 

процентів законопроектів, внесених депутатами, уряд ігнорує навіть розгляд таких 

законопроектів. Це називається законодавчий спам…(Не чути) 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. 

Колеги, є необхідність обговорювати? 

Тоді є пропозиція, я ставлю на голосування пропозицію підкомітету: 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про деокупацію 

(реєстраційний номер 5093) за результатами розгляду в першому читанні відхилити. 

Рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

Хто – за, прошу проголосувати. Дякую, колеги, одноголосно. Рішення 

прийнято. 

Наступний, п'ятий пункт порядку денного: проект  Закону про внесення змін 

до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (реєстраційний номер 5848). 

Доповідачем має бути представник уряду Панченко Людмила Володимирівна, 

заступник міністра молоді та спорту України, співдоповідачем є Роман Павлович 

Грищук. 

Людмила Володимирівна, будь ласка. 

 

ПАНЧЕНКО Л.В. Доброго дня, шановні колеги! Вам запропоновано проект 

Закону про внесення змін до Закону "Про фізичну культуру і спорт". Те, що 

стосується, як ви зазначили, освіти і науки, то це в першу чергу стаття номер 6, яку 

пропонуємо привести у відповідність до законодавства в частині розмежування 

повноважень між центральними органами виконавчої влади. Зокрема, що 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує фізичне 

виховання та розвиток спорту в системі освіти, взаємодіє з відповідними 

громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості. На жаль, у нас 

в 2012 році, коли пройшло об'єднання  в Міністерства освіти і науки, фізичної 

культури і спорту, цей пункт у нас трохи загубився, тому ми зараз його повертаємо в 

законодавство. Також ми пропонуємо внести зміни до статті 11 "Заклади 

спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання". Це 

ми приводимо у відповідність відповідно до Закону "Про освіту"  в частині 

спеціальних закладів фізичного виховання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



ПАНЧЕНКО Л.В. Міністерство освіти і науки погодило даний проект закону 

без зауважень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це не зовсім так. По-перше, з нами є міністр освіти і 

науки, ми зараз його послухаємо. А, по-друге, я бачу їх зауваження, які були 

надіслані принаймні до комітету, тому… 

 

ПАНЧЕНКО Л.В. У нас зараз також є лист. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз будемо степ-бай-степ розбиратися з цим. 

Дякую вам щиро, Людмила Володимирівна. Роман Павлович, будь ласка. 

 

ГРИЩУК Р.П. Так, я якраз теж хотів звернути увагу на зауваження 

Міністерства освіти і науки. Можливо, Сергій Миколайович… Тут багато, але все це 

виправляється до другого читання. Тобто ми комітетом знову ж таки можемо подати. 

Там немає такого, що… там термінологія і все інше. 

Тому ми на підкомітеті розглянули і прийняли прийняти за основу цей 

законопроект, до другого читання всі ті пропозиції, які є, умовно подати і правками 

врахувати. Не критично. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я теж бачу, що зауваження не критичні, до 

другого читання виправляються. Тому, якщо немає заперечень, є пропозиція 

підтримати його, через те що ми не головний комітет, але надати свої зауваження, 

які включити в рішення комітету, зауваження Міністерства освіти і науки, і надати їх 

до головного комітету для того, щоб можна було виправити до другого читання. А 

секретаріату підготувати потенційні правки, щоб ми як депутати подали їх до 

другого читання, коли буде розглядатися цей закон. 

Ні в кого немає заперечень щодо цієї пропозиції? 

Тоді ставлю на голосування пропозицію підкомітету: рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону реєстраційний номер 5847 за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та доопрацювати до другого 

читання з урахуванням наданих Комітетом з питань освіти, науки та інновацій 

пропозиції. Рішення направити до Комітету Верховної Ради України з питань молоді 

і спорту. Хто – за? Прошу проголосувати. Дякую, шановні колеги, одноголосно. 

Переходимо до наступного питання порядку денного. Пункт шостий: проект 



Постанови про звернення до  Кабінету Міністрів України  щодо вжиття 

невідкладних закладів для підвищення пенсій (реєстраційний номер 6174). 

Доповідачем мала би бути Наталія Юріївна Королевська, але попросила розглядати 

цей проект постанови без неї. Тому співдоповідачем є Роман Павлович Грищук, 

голова підкомітету. Будь ласка. 

 

ГРИЩУК Р.П. …головним Комітетом з соціальної політики, авторами 

зазначається, що проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України 

щодо вжиття невідкладних заходів для підвищення пенсій має за мету підвищення 

рівня пенсійного забезпечення та посилення соціального захисту осіб пенсійного 

віку, недопущення подальшого зростання бідності серед українських пенсіонерів, 

відновлення їх соціальних прав на основі відповідних рішень Конституційного Суду. 

Міністерство соціальної політики України не підтримує вищезазначену 

постанову. Міністерство зазначає, що проектом Державного бюджету на 2022 рік за 

бюджетною програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та 

підвищення до пенсій, призначених за пенсійною програмою" та дефіциту коштів  

Пенсійного фонду передбачені видатки у обсязі 200,6 мільярда гривень. Для 

забезпечення виплат в повному обсязі, а також для збалансування бюджету 

Пенсійного фонду України необхідно передбачити додатковий ресурс у сумі 64,2 

мільярда гривень. 

Авторами проекту постанови всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 

України не подано пропозицій і змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету або джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення його збалансованості. Це, нагадаю, Міністерство соціальної політики 

України, яке не підтримує цей, закон, цю постанову. 

Міністерство освіти і науки повідомляє про те, що в межах компетенції не має  

пропозицій та зауважень до тексту проекту. 

Національна академії педагогічних наук в цілому підтримує підвищення рівня 

життя та посилення соціального захисту осіб пенсійного віку України, але знову ж 

таки зазначає, що не вказано, звідки ці кошти брати. 

Ми на підкомітеті розглянули цю постанову. Знову ж таки у нас це вже не 

вперше така історія, коли є  постанови, як ми це називаємо, за все хороше, з чим ми 

абсолютно погоджуємося, але у нас немає, звідки брати ці кошти, і не показано в 



постанові шляхи наповнення. 

Тому рішення нашого підкомітету було: повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи цю постанову на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Павлович. 

Колеги, чи є необхідність  обговорювати? Іван Григорович. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 

До речі, сьогодні якраз в контексті того, що вчора передивлявся статистику 

Міністерства освіти … (Не чути) цього року, великий документ, який стосувався 

вчителів. Так от, наскільки, якщо я правильно  пам'ятаю, то молодих вчителів за 

останні 2 чи 3 роки в селі було ледь чи не в рази  більше прийшло, ніж в місті. Тобто 

в селі більше приходить молодих вчителів, ніж в місті. Логічно, не логічно, але, ну, 

це мене трішки здивувало. Там в рази більше. Я розумію, що їх в два рази більше, 

ніж міських, але… менше з тим… Іван Григорович, ви, як завжди, мудрі в своїх 

порадах. 

Шановні колеги, якщо у нас немає… По суті, ми всі дійшли до однієї і тієї 

самої думки. Шановні колеги, якщо не заперечуєте, ставлю на голосування 

пропозицію підкомітету: рекомендувати Верховній Раді України проект постанови 

реєстраційний номер 6174 за результатами його розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, а рішення 

комітету надіслати до Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів, з повагою. 

Хто – за, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Одноголосно. 

Наступне, передостаннє, питання порядку денного: проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків (реєстраційний номер 6247). 

Доповідачем має бути представник уряду, а саме Олейнікова Ірина 

Володимирівна, начальник відділу Міністерства розвитку громад та територій. Чи є з 

нами Ірина Володимирівна? (Загальна дискусія) 

Співдоповідачем є Роман Павлович Грищук, голова підкомітету. Будь ласка, 

Роман Павлович. 



ГРИЩУК Р.П. Головним комітетом з опрацювання законопроекту є Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Авторами зазначається, що проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків має на меті запровадити дієві механізми захисту прав 

мешканців гуртожитків та усунути наявні у законодавчих актах суперечності і 

правові прогалини. Вищезазначеним законопроектом удосконалюються і 

узгоджуються норми і положення законів України про… номер 500 “Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”. 

Міністерство освіти в межах компетенції повідомляє про відсутність 

зауважень та пропозицій до тексту законопроекту. 

Національна академія наук також повідомляє про відсутність пропозицій та 

зауважень до зазначеного законопроекту. 

Академія мистецтв повідомляє про підтримку зазначеного проекту у 

запропонованій редакції. 

На засіданні підкомітету ми заслухали, було прийнято рішення рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти цей 

законопроект за основу. Разом з тим, голова комітету висловив пропозицію, яку ми 

всі підтримали: запропонувати Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що 

визначений головним щодо даного законопроекту, при доопрацюванні врахувати 

пункт, що після слів "Національної академії науки" додати розділовий знак і слово 

"національних галузевих академій наук". 

Проте після вже нашого підкомітету нам надійшло ще одні зауваження – це від 

Національної академії правових наук. Вони в цій редакції не підтримують і 

звертають увагу на одну норму, яку, мені здається, ми всі з вами пропустили. Я 

попрошу, в кого перед очима є цей законопроект, бо от я зараз… Я тому і кажу, що 

погано, що немає нікого з міністерства. 

В базовій редакції цього законопроекту сфера дії закону поширюється на 

гуртожитки, що є об'єктами права державної власності, комунальної власності, крім 

гуртожитків, що перебувають в господарському віданні чи оперативному управлінні, 

йде перелік. В базовому законі звучить так: "державних навчальних закладів в 



дужках (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу та призначених 

для проживання сімей і викладачів)". Вони пишуть: "державних закладів освіти". 

Ми, в принципі, з цим погоджуємося, бо вони змінили, привели у відповідність 

термінологію. Але те, що в скобочках, вони тут, я не розумію, чи навмисно, чи 

випадково пропустили, тобто "крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного 

типу та призначених для проживання сімей викладачів, працівників". 

Надважливо було б, щоб вони прокоментували: це ми спеціально вилучаємо ці, 

чи це випадково у них вийшло. От я зараз… А це принципова історія, тому що є у 

наших державних закладах освіти гуртожитки сімейного типу. Тому тут хотілося б 

почути позицію. А цього немає ні в пояснювальній записці, що це зміна, тому що у 

нас є якась частина гуртожитків, ні в чому. 

І тому я те рішення підкомітету, яке є зараз, враховуючи те, що нам надійшли 

нові пропозиції, нові зауваження, які об'єктивні і на які ми тоді не звернули увагу, і 

немає кому прокоментувати… 

У вас є можливість прокоментувати? Да, от ви бачите, да, цю історію? Іван 

Григорович… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Якщо закон, який зараз розглядається, погіршує права 

людей, суб'єктів цього закону, він антиконституційний. Крапка. 

 

ГРИЩУК Р.П.На це і звертає увагу… 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ви ж сказали, що в базовому це є, а зараз якось випало, 

випало – це ми вразили в правах тисячі людей, тисячі. Не може бути прийнятним цей 

закон. 

 

ГРИЩУК Р.П. Іван Григорович, абсолютно. Тобто воно подається через 

техніко-юридичні правки, воно, звичайно, там дійсно потрібні правки до базового 

500 закону, але цю норму вони, я не знаю, чи це спеціально, бо в пояснювальних 

записках ніде вони про це не говорять, але ця норма є, і це не просто зміна, 

приведення у відповідність. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Миколайович, є у міністерства… (Не чути) 

Що, відправимо на доопрацювання? 

 



ГРИЩУК Р.П. Давайте відкладемо на наступне, і щоб запросити, нехай вони 

пояснять. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може бути, єдине що, я переживаю, ми не є головним 

комітетом, щоб головний комітет не прийняв рішення раніше за те, як ми зберемося. 

Може, нам тоді через, це можливий варіант розвитку подій. Ми можемо викласти всі 

свої зауваження і написати, що через те, що ми не отримали відповіді, пропонуємо 

направити на доопрацювання. Тобто звернути увагу рішенням свого комітету, 

головного комітету, звернути на цю проблему, тому що у них буде тоді проблема з 

голосуванням. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Підтримую. Порадитися треба з Головним юридичним 

управлінням, чи ця норма занадто сильна для 116 статті, чи ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ГНЕУ давав свої зауваження? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Це юридичне повинно сказати: ми напорюємося на 116-у чи 

ні, якщо ми до другого читання введемо цю норму, яка була у базовому, повернемо 

назад. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вони ж вмішуються в цю статтю, правда, внесенням змін? 

Це не проблема. 

 

ГРИЩУК Р.П. Це виправляється до другого читання абсолютно. 

 

КИРИЛЕНКО  І.Г. Але порадитися з юридичним, щоб в залі… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоп, тоді є питання наступне. Якщо це виправляється до 

другого читання, може, це ми зауваження як критичне вставимо, якщо 

рекомендуватимемо, і підготуємо свої правки до другого читання, а потім 

поговоримо з головним комітетом? Під час першого читання можемо поговорити з 

головним комітетом, до речі. (Загальна дискусія) 

Сто відсотків. Друге за цим зауваженням, да? Шановні колеги… (Не чути) 

Нема заперечень, шановні колеги? Ставлю тоді цю пропозицію на 

голосування: рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 6247, в 

першому читанні прийняти за основу, але з зауваженнями Комітету з питань освіти, 



науки та інновацій. Рішення комітету направити до Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

Хто – за, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Одноголосно. 

І переходимо до останнього пункту – "Різне". (Шум у залі) 

Іван Григорович, дякую. Але, на жаль, ні. Все може бути, але я думаю, що у 

нас зараз буде дуже важлива дискусія насправді. 

Якщо ви не заперечуєте, в принципі, це дискусія між нами, народними 

депутатами. Це може не входити в рішення комітету, ми нічого приймати не будемо. 

Тому, з вашого дозволу, я закрию засідання комітету, але я хочу, щоб ми залишилися 

поговорити. 


