
СТЕНОГРАМА 

виїзного засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань освіти, науки та інновацій 

25 травня 2021 року 

Веде засідання голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, розпочнемо засідання Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій. 

У нас сьогодні в порядку денному 6 питань. 

Перше. Презентація культурно-освітнього проекту "100 перемог України 

очима артеківців". 

Друге. Зустріч із представниками артеківського самоврядування та освітніх 

стартапів. 

Третє. Проект Закону про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо 

вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної 

літератури (реєстраційний номер 5465). 

Четверте. Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку Державного 

підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек". 

П'яте. Про затвердження персонального складу Робочої групи з підготовки та 

проведення слухань у комітеті на тему: "Перший рік грантового фінансування 

Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи". 

І шосте. "Різне". 

Шановні колеги народні депутати, чи є у когось застереження, заперечення, 

пропозиції до порядку денного? 

 

_______________. Пропозиція – підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, то прошу затвердити порядок денний. 

Хто – за?  

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Підтримуємо! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути) 
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КАПУСТІН С.В. Дякую. 

… (Не чути) спільно з викладачами працювали. Шукали спільно в інтернеті, в 

бібліотеках інформацію, зробили навчальні фільми 3 і 5 хвилин по кожній з цих 

тематик. Це наша суспільна мета цього освітнього проекту. І зараз розпочинаємо 

працювати над другою частиною…   

Зараз я хочу, щоб ви подивились форму. Дуже простий цей проект 

реалізується. Ви підносите телефон до QR-коду і завантажуєте на телефон це відео.  

(Не чути) QR-код можна передавати будь-яким регіонам, будь-яким 

установам для того, щоб вчителі викладачі використовували в своїй роботі. А зараз 

прошу подивитися як це виглядає.  

Тексти, які йдуть за камерою, це начитували діти, які приїжджали в "Артек". 

Ну, у нас чомусь не спрацьовує звук, але він є. По закінченню можете підійти з 

будь-якої події сканувати цей QR-код. Тільки що працював кажуть колеги, але… Ну 

приблизно так це виглядає. Звук з'явиться… Ви бачите, що ті матеріали вони 

відправлялися, сканувалися для того, щоб доповнити цю подію і деяка інформація 

навіть для вчителів буде корисна, бо вчитель сам по собі  можливо не буде мати час 

таку підборку робити. Приблизно так.  

Дякуємо, що ви допомогли.  

_______________. Ми вже встигли подивитися на телефонах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій, у нас є директор Інституту модернізації змісту 

освіти Євген Володимирович Баженков, який якраз очолює установу, яка ... (Не 

чути) яка рекомендує до освітнього процесу. Я думаю, що варто вам 

поспілкуватися і подумати, як цю цікаву історію інтегрувати взагалі в освітній 

процес. 

Тому що все-таки ця акумуляція і симбіоз тих подій, які сталися в державі, 

були базовими такими, базовим підґрунтям розвитку і далі нашої держави... 

 

КАПУСТІН С.В. І цього року ми розробили навчальний посібник, щоб разом 

викладати ці всі події, в більш широкому форматі для вчителів. (Шум у залі)  

_______________. А скажіть, будь ласка, вибачте, що перебив, скільки у вас 

часу пішло на створення цього проекту, його наповнення? І на розробку 

навчального посібника. 
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_______________. Протягом 2 років розроблялись матеріали і презентації і 

більше року ми працювали... (Не чути) 
 

_______________. Центр... ? 

 

_______________. Так… (Не чути) нових технологій в інноваційному світі, 

знайти і показати... (Не чути)   
 

_______________. І в ХХІ столітті стали формувати державну політику у 

сфері... (Не чути)  концентрація на досягнення світового рівня науки, посилення...  

 

_______________. Звук, да. 

 

_______________. (Не чути) … в Україні показати максимально програми, які 

можуть бути, які в подальшому можуть бути... (Не чути) концепцію "Нової 

української школи"... (Не чути)  працювали в 4 групах... перше освітнє середовище 

у призмі викликів сучасності, організація структури освітнього процесу в сучасній 

українській школі. Особисто зорієнтовано... (Не чути)  освіти та для реформування 

загальнолюдських цінностей. 

Протягом зміни в групах їх обговорювали, висловлювали свої побажання 

…(Не чути)  представників робочих груп …(Не чути) 

Перша група – це … (Не чути), яку представляє… 

Будь ласка. 

 

_______________. Доброго дня всім! Мене звати …(Не чути) я лідер 

ініціативної групи … (Не чути), яка працювала над темою: "Організація освітнього 

середовища". … (Не чути)  цією темою ми … (Не чути) і саме з цього ми писали…  

По-перше, це застарілий …(Не чути) навчання, вже декілька років школа 

нова і українська, а навчання … (Не чути) зі старого і далеко не всі вчителі із …(Не 

чути)  сприймають нові. Може це …(Не чути), я вже не знаю, що з ними робити, 

але …(Не чути)  

На жаль, ми мало … (Не чути)  і наші бажання … (Не чути)  Можна вивчати 

інформатику, а виробничі науки … (Не чути)  та досвід їх… Ми б дуже хотіли б, 

щоб ці захоплюючі … (Не чути)  і заняття були в нашій школі. 

 

_______________. Ви з якої школи? 
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_______________. Я приїхала з Донеччини, з ліцею і …(Не чути) 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Доброго дня! Мене звати … (Не чути) 

Потрібно проводити більше з ними …(Не чути), також потрібно заохочувати 

дітей до …(Не чути) і потрібно …(Не чути) … в наших кабінетах фізики та хімії 

маємо …(Не чути), також має … (Не чути), коли ми сидимо, сидимо на книжках, 

пишемо в зошитах і все вивчається …(Не чути)  

Ми не бачимо …(Не чути) якби ми бачили наочно, як це відбувається …(Не 

чути) голосували це …(Не чути)  

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Яка це область? 

 

_______________. Це Івано-Франківська область… (Не чути) 

 

_______________. А скажіть, будь ласка, …(Не чути) незвичне запитання. … 

(Не чути) в школах …(Не чути) зробити так … (Не чути) по Україні … (Не чути)  
 

_______________. Тобто це вартує якогось моменту, але …(Не чути) у нас є 

…(Не чути) і можливо …(Не чути) що це …(Не чути) 

 

_______________. Скажіть, будь ласка,  …(Не чути) 
 

_______________. Я думаю, що потрібно … 

 

_______________. (Не чути) у мене є ….(Не чути) це єдине …(Не чути) в 

кожній школі це було. Адже ми …(Не чути)  
 

_______________. А як ...(Не чути) наприклад, у вашому віці. (Не чути) 
 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Щоб було все нормально? (Не чути) 
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Доброго дня! Мені дуже сподобалися і питання, і відповіді 

ваші. Але я почула, що дійсно... (Не чути) Але мені цікаво, на вашу думку, що 

важливіше, навички чи... (Не чути) "Нову українську школу". Що важливіше в 
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точній науці вивчити формулу на пам'ять або навчитися користуватися тією 

формулою в будь-якій ситуації... (Не чути) Що важливіше... (Не чути) 
 

_______________. Я думаю, що потрібно орієнтуватись… (Не чути)  
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Скажіть, будь ласка, а якщо давали би …(Не чути) 

можливість обирати… (Не чути) Якщо б вам дали можливість, наприклад, після 10-

го класу… (Не чути)   
 

_______________. (Не чути)   
 

_______________. Дивіться, а як ви думаєте, на вашу думку, якщо 

прагматизувати, ви б потім не жаліли, що не обрали іншу …(Не чути)  
 

_______________. (Не чути) 

(Шум в залі) 

 

_______________. (Не чути) 

Є питання, на яке у мене особисто немає відповіді. … (Не чути) 

Чи мають діти обирати клас, чи це мають робити  …(Не чути) 
 

_______________. (Не чути) Діти не повинні обирати клас, тому що в кожній 

школі є робочі групи …(Не чути) 
 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Давайте тоді проведемо голосування. Хто вважає, що не 

потрібно …(Не чути), хто вважає, що не потрібно …(Не чути) 
 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Але не прибирати те, що має робити  … (Не чути) 
 

_______________. Підтримувати порядок.  
 

_______________. (Не чути) Дякую.  
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_______________. Дозвольте. Зараз у нас ще … (Не чути) модернізації 

структури освітнього процесу в сучасній українській школі Рик Олександр. 

 

РИК О.  Добрий день! Мене звати Рик Олександр. Я …(Не чути) 

І друга проблема – це те, що занадто одноманітних навчань. Тобто кожна 

школа вона читає одне і те ж. …(Не чути) 

Ми вважаємо, що це …(Не чути) І у мене одразу питання. Чи планується 

…(Не чути) 
 

_______________. (Не чути) 

 

І ми працюємо виключно з старим обладнанням …(Не чути) 

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Скільки років було вчителю? 

 

_______________. (Не чути) Скажіть, діти, хто з вас навчався по …(Не чути) 

У кого вона була запущена? (Не чути)   
 

_______________. Василь Іванович. 

 

_______________. … Бачите, те саме, що робить держава, запускає …курси, 

наповнені медіа …(Не чути) 
 

_______________. …ви поставили питання. Тепер я поставлю питання. 

Скажіть, будь ласка, …(Не чути) Причому на всіх рівнях. Не лише …(Не чути) 

(Загальна дискусія)  
 

_______________. Шановні колеги, тут є два аспекти з тих проблем, які 

зараз... (Не чути)  Це, перше, для мене, я вважаю... (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. ... поговорили з Юрієм Миколайовичем, я думаю, що є 

сенс... (Не чути)  повну програму... (Не чути)  якраз до 1 вересня... (Не чути) 

І ми переходимо до другої проблеми, яка насправді була описана як 

проблема... (Не чути)  Олександром. Але в мене є, власне, проблема... (Не чути)  

вона входить до... (Не чути)  у нас вже півтора року пандемія насправді, і ми 
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півтора року працюємо в дистанційному... (Не чути) дозволяє проводити 

дистанційну роботу. (Не чути)  цей процес ми розглянемо. Учні... (Не чути)  

пандемії, я думаю, до певного часу ми вийдемо... (Не чути) звернути увагу, що (Не 

чути) 
 

_______________. Я хочу …(Не чути) тобто в інших країнах вона більше 

розвинута, ніж у нашій. А те, що перепідготовка …(Не чути) звернемо увагу на те, 

що є одна комісія. Коли сьогодні може хто …(Не чути) а ще повчитися так званих 

…(Не чути) в якій найкращий фахівець з цього …(Не чути) 
 

_______________. Можу також ще додати, що …(Не чути) 

А по-друге, дійсно, …(Не чути) незважаючи на те, що …(Не чути) умовно 

кажучи … якась там організація зареєструватися …(Не чути) Взагалі ми поставимо 

дійсно питання, що ми в тому самому …(Не чути) це парафія областей …(Не чути) 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Так, перепрошую. Я дуже дивуюся, …(Не чути) до 

чергової монополізації при підготовці, яку можна отримати, якщо ми не будемо 

послідовно проводити принцип … (Не чути)  

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Ми забуваємо, що у нас насправді зараз настільки складна 

проблема… (Не чути)  
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Скажіть, будь ласка, після завершення коледжу ви плануєте 

навчатися у вищому навчальному закладі чи ви хочете вже йти працювати … (Не 

чути)   

_______________. (Не чути) 

  

_______________. Дякую. 

 

_______________. (Не чути) 

…буде впливати на наш атестат, яка буде оцінка в нашому атестаті. (Не 

чути)…, але гірше знають, наприклад, фізику, але краще знають англійську мову 

…(Не чути) 
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Я можу порівняти школи, то що я … (Не чути) Вчителі собі обирають 

улюбленців, відмінники ... (Не чути) які знають. А вчителі ... (Не чути) які також, 

може, щось знають, але вони ... (Не чути) В наших школах немає ... (Не чути)  
 

_______________. Дякую.  

(Не чути) я вас запам'ятав ще з минулого разу. (Не чути) 
 

_______________. На мою думку, 15 учнів в класі – це максимум. Більше 15 

учнів ... (Не чути) 

 

_______________. А як ви думаєте ... (Не чути)  
 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Чому? 

 

_______________. Тому що дитина ... (Не чути) 15 учнів у класі – це саме та 

кількість, це кожна людина має свій характер, вона може ... (Не чути)  
 

_______________. Дякую. 

 

_______________. …Це школа нового типу …(Не чути) було 16. Ну, в тому, 

щоб … (Не чути) 15-16 

 

_______________. Правильно каже. 

 

_______________. … (Не чути) про мінімальну кількість учнів … (Не чути) 

5,7 і так далі … (Не чути) 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Ми можемо передати власний досвід отримання знань … 

(Не чути) тому тут більш правильно і дуже добре, що … (Не чути) 
 

_______________. Все ж таки на вашу думку … (Не чути) вчителя … (Не 

чути) 25-30 … (Не чути) чи може ви хочете зменшити кількість учнів, тому що там 

учитель не встигає … (Не чути)  
 

_______________. … Якщо вчитель має … (Не чути) свою роботу має, він 

може знайти підхід … (Не чути) так, як ми бачимо реалі нашого життя, не кожний 

вчитель має той статус, який він … (Не чути)  

_______________. (Не чути)   
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_______________. (Не чути) але більшість через те, що велика кількість …(Не 

чути), і ми не можемо  …(Не чути) 
 

_______________. У мене ще одне питання, можливо, трохи не по темі освіта. 

Але все ж таки офіційно … (Не чути)  
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Є.  

 

_______________. У своїй школі.  

 

_______________. …(Не чути) школах… 

 

_______________. Чи вважаєте ви… (Не чути) 

 

_______________. Sorry, а … (Не чути) 

 

_______________. Ми кожного року виділяємо гроші на те, щоби ми 

завершили цю проблему. Ми це обіцяли … (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. А скажіть, будь ласка, скільки дітей … (Не чути) 
 

_______________. У нас в сільській зараз більше як 200 дітей. У нас навіть 

класів не вистачало … (Не чути) 

Актовий зал ми переробили на клас, щоб  вони там навчаються. 

(Загальна дискусія) 

_______________. (Не чути) …результати роботи вашої групи. 

_______________. (Не чути) У кожній школі та в класах є … , обираючи їх, 

ми знайомимося … (Не чути) …тому я б хотіла, щоб в наших школах було саме 

так… (Не чути) нам повідомили, що тут є тема самоврядування …(Не чути) 

(Не чути) нам повідомили, що я зайняла перше місце, стала … (Не чути) 

громади і за мене проголосувало …(Не чути) Я була дуже цьому рада і після того 

вже … (Не чути) Ми приступили до … (Не чути) спланували план, який ми хочемо 

вкласти на академію мистецтва. Більше ми … (Не чути) Маємо дуже багато (Не 

чути) для дітей, також вікторини … різні заходи щодо науки та … (Не чути)  

_______________. Дякую. 
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Здається, що всі згодні …(Не чути) про особистість і так далі. Тут порадьте 

нам, насправді у нас немає теж відповіді … (Не чути) такі речі, коли у нас 

відбуваються … (Не чути) А як от, скажемо так, … проекти робити, вчити вас 

комунікувати і так далі. Є у вас якісь ідеї, бо ми теж шукаємо … (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) Ми робимо одне відео за тиждень до ... (Не чути) 

нашим парламентом... (Не чути) ми обговорюємо, як нам зробити ... (Не чути) і 

також про те, як це відбувалося. (Не чути)  
 

_______________. Як вас звуть? 

 

_______________. Мене звуть Анна. (Не чути) 

 

_______________. Аню, а хто у вас такий… Кому зараз передати вітання? І 

кому з ваших вчителів, які з самою такою великою … (Не чути) відносяться до вас? 

(Загальна дискусія)  

… (Не чути) вітання кожному вчителю. (Не чути) маленькі українці, до яких 

треба ставитись з повагою. У них в кожного теж можуть бути проблеми. Вони… 

Кожний теж перебуває в депресії. Для мене, знаєте, що було саме … (Не чути) коли 

закінчилась дистанційка і залишилось два тижні на кінець навчального року. Коли 

майже всі книжки ви вже вивчили. Коли майже не залишилось у вчителя матеріалів 

по непроходженню освітньої програми. Тоді що у вас? Контрольна, контрольна, 

контрольна, самостійна. І тоді ваш середній бал, який ви заробили впродовж 

семестру, він набагато-набагато … (Не чути) це питання методиста і організації 

освітнього процесу, і постійного контролю. Я, до речі, також … (Не чути) щоб він 

саме на цьому звернув увагу … (Не чути) 

Тут є ще одна велика проблема, про яку (Не чути) говоримо, але рішення я не 

бачу. Це … (Не чути) навантаження взагалі наукової і освітньої програми. Я маю 

великі сподівання на … (Не чути) які все ж таки враховують те, що дітям треба 

давати основне, вилучаючи другорядне, яке просто засмічує мозок, не дає 

можливостей … (Не чути). Тому це проблема, з якою потрібно працювати усім нам. 

 

_______________. ... (Не чути) продовжу. Я, по-перше, хочу подякувати за 

спілкування, яке відбувається, це дійсно те, чого не вистачало ... (Не чути) 

безпосередньо і прямо вказують до комітету, до ... (Не чути) абсолютно ... (Не 
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чути) питання ... (Не чути) навчання – це і... (Не чути) то ти вважаєш себе 

гуманітарієм, чи .... (Не чути) якщо вчитель може погодьтесь ... (Не чути)  Якщо 

вчитель не може дистанційну освіту організувати ... (Не чути) інтернету ... (Не 

чути) просто сприймати ... (Не чути)  це перша ... (Не чути) . 

Друга – з приводу вертикалі. ... (Не чути) мають відноситися до міністра, до 

комітету, до колеги, ... (Не чути) то відсутність інтернету в школі, чому вертикаль 

не працює? Чому вони... Чому ... Чому ... (Не чути) і по вертикалі пройти. 

З ... (Не чути) все шикарно, не залишилось туалетів ніяких, ніяких туалетів на 

вулиці. Вибірка, яка ... (Не чути) для того, щоб ... (Не чути) в нас є ... (Не чути) 

Чому вертикаль  не ... (Не чути)?  Чому ... (Не чути) 

 

_______________ (Не чути) 
 

_______________. ...але процес, ... (Не чути) дітей, ... (Не чути) будь-яка, 

будь-які ... (Не чути) це вони ... (Не чути) суспільства. ... (Не чути) яскраво 

демонструє всі ті проблеми, про які ... (Не чути), десь щось недоговорюють, але ... 

(Не чути) 

 

_______________. ... (Не чути) в чому  проблема, зараз ... (Не чути) лише двоє 

мають ... (Не чути) це 10 відсотків ... (Не чути) 

 

_______________. ... (Не чути)  ми говоримо ... (Не чути) 

Інвестували в свій час гроші ... (Не чути), але з іншого боку, в нас постійні 

зміни ... (Не чути) обласних управлінь і у нас менше, ніж ... (Не чути) взагалі по 

Україні за зміну, навіть коли... (Не чути) а тут... (Не чути) 20, тому що... (Не чути) 

дітей... (Не чути)  

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Я б хотіла ще зауважити, колеги, щодо... (Не чути)  освіти, 

тому що дійсно... (Не чути)  форми не перевіряються, методи навчання, роботи... 

включено... (Не чути) перевіряють план очікування, перевіряють процеси, 

перевіряють директора, його кабінет... (Не чути)  
 

_______________. У нас взагалі в державі проблема з освітнім … (Не чути) 

інтелекту... (Не чути) якісно систему запустити. (Не чути)  

Бо коли ми через 27 років незалежності... (Не чути)  
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_______________. Дозвольте ще ... (Не чути)  прокоментувати ... (Не чути) 

якості освіти ... (Не чути)  які бачення щодо них ... (Не чути) Міносвіти 

напрацювати, можливо ... (Не чути)  
 

_______________. (Не чути) директора, я просто бачу там абсолютно 

релевантні інструменти ... (Не чути) а те, що експерти ... (Не чути) рекомендації 

для того, щоб отак, як ми зараз, провести опитування дітей, батьків і вчителів, а там 

є такі в "Артеку", вони дійсно працюють. (Не чути) суб'єкту директор школи. 

Просто дійсно треба Олександра Васильовича попросити, щоб починати роботу з 

експертами, які проводять до фіналу цей процес. (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) Сьогодні працює національна рада … (Не чути) 

Тому, якщо є бажання, будь ласка, залучайте цих людей … (Не чути) Коли дружина 

Президента почала цю програму …. (Не чути) якісного харчування … (Не чути) 

Потім ці школярі підготували ряд пропозицій стосовно того як вони б бачили 

шкільне харчування у себе в школі. В принципі, так система мала працювати, щоб 

нічого не робити для дітей … (Не чути)  

 

_______________. У мене є зауваження. Я вас підтримую, пан… (Не чути) І я 

є така дуже неприємна штука, яку я б назвав традиційний булінг, булінг … (Не 

чути) як людина починає повідомляти про якийсь негаразд. І це дуже серйозна 

проблема, ми з нею стикаємося практично через раз. Тому  коли ми … (Не чути)  

дітей, то я б пропонував це все зробити більш анонімно. 

 

_______________. Колеги, у нас вже походу дискусії і поки ми слухали, … 

(Не чути) вивчаємо так і глобальні фундаментальні проблеми, які піднімають діти 

… (Не чути). І якраз це є однією з тем, яку ми щойно обговорювали з Сергієм 

Миколайовичем. 

Можна зробити … (Не чути) принаймні для всіх воно буде анонімне окрім 

нас … (Не чути), що не так, що не так з учителем, що не так з …(Не чути)   І ми 

можемо тоді спокійно відправити  туди конкретну перевірку і розібратися з цим 

питанням.       Але … (Не чути) Хто з вас реально відчуває загрозу, що якщо чи … 

(Не чути)   дізнаються про те, що ви повідомили про те, що немає туалету, чи 

випадок насильства, що саме  дізнаються, що це ви повідомили про цей випадок. 

Хто боїться, що будуть певні наслідки  … (Не чути) (Загальна дискусія) 



13 

 

_______________. Тобто ви не боїтеся, що щось будуть, чинити тиск на вас… 

(Загальна дискусія) 
 

_______________. Вам не дають про це казати?  Яким чином вам не дають? 

 

_______________. Нас ніколи не питають про це, у нас немає … (Не чути) 
 

_______________. Але питання моє було до того, що це зараз повідомити 

міністру освіти і голові комітету про те, що є такий випадок і він зателефонує до вас 

до школи до директора і скаже, що от ви повідомили про те, що у вас …(Не чути)  

Можна, я поставлю конкретне запитання? І якщо директор школи буде знати, 

що це ви повідомили, чи будуть відповідні наслідки …(Не чути)  

 

_______________. Можливо будуть, але  я не боюсь. 

 

_______________. Ви не боїтесь?  

 

_______________. Ні. 

 

_______________. Хто відчуває, що можуть бути наслідки  … (Не чути) 

(Шум в залі) 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Не можуть, чи не мають можливості? 

 

_______________. Не мають можливості …(Не чути)            (Шум в залі) 
 

_______________. (Не чути) 
 

______________. Але це …(Не чути), колеги. Дякую. 

 

_______________. (Не чути) …ти заходиш в кабінет, … (Не чути) три роки 

тому … (Не чути) У минулому році …(Не чути) 

 

_______________. Давайте дамо ще останнє слово, ми задамо питання. 

 

_______________. (Не чути) не встигають їм зробити. А ті, які встигають…  

 

_______________. Скажіть, будь ласка, (Не чути) а комп'ютери, у ваших 

комп'ютерних класах… (Не чути) чи є інтернет у ваших школах? Підніміть, будь 

ласка, руки, у кого немає інтернету? 
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_______________. В комп'ютерних класах, в більшості… (Не чути) Дякую. 

(Загальна дискусія)  
 

_______________. У нас у школі є багато залів і в кожному є інтернет… (Не 

чути)  

(Загальна дискусія)  
 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Я багато слухала, мені було дуже цікаво. (Не чути) … що 

найбільший стаж роботи, скажімо так… (Не чути) 

У мене таке питання до вас. Скажіть, будь ласка… Ми всі розуміємо, що всі 

країни світу постійно працюють над тим, щоб зберегти ту модель, яка є в освіти, яка 

є в... (Не чути), яка є найбільш перспективна. На сьогодні в світі є дві найбільш 

успішні моделі. Перша – це скандинавська і друга – це азіатська модель. 

Скандинавська модель – це ... (Не чути) і так далі. Їх освітня модель спрямована на 

те, що дитина повинна бути щасливою, не перевантаженою. Вона повинена 

відчувати себе абсолютно комфортно без будь-якої конкуренції і розвиватися 

абсолютно, скажімо так, спокійно, без перевантаження. І це дійсно одна з 

найуспішніших результативних освітніх моделей світу. 

Азіатська модель, вона, навпаки, є достатньо більш жорсткою,  достатньо 

інтенсивним є навчальний процес і велика... скажімо так, однією із основних 

моментів - це є конкурентність між учнями. Тобто достатньо жорстка конкуренція. І 

саме на цій конкурентності побудована система навчання, і ця система навчання 

теж... (Не чути) 

І тому питання у мене до вас... (Не чути) Підніміть, будь ласка, руки ті, хто би 

хотів навчатися за скандинавською моделлю навчання. І ті, хто за азіатською 

моделлю хотів би навчатися. І я хочу вам сказати, що... (Не чути) скандинавські 

країни, вони займають перші місця... (Не чути) 

Я вам дякую за голосування. (Не чути) 
 

_______________. Юлія Миколаївна, дякую вам... (Не чути)  

(Загальна дискусія) 
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_______________. Шановні колеги, давайте так. По-перше, ми вам дуже 

вдячні... (Не чути) за те, що ви нам розповідає, відверто розповідаєте і ставите … 

(Не чути) питання про те, що відбувається … (Не чути) У нас …(Не чути) Ми 

спілкуємось з керівниками … з керівниками обласних …(Не чути) Ми вам дуже 

вдячні. І цьому, звичайно, сприяє атмосфера свободи, яку "Артек" виховує, і 

атмосфера … (Не чути) 

Щодо наслідків того, що ми сьогодні почули. Насправді дуже великі питання, 

які … центральні органи виконавчої влади або губернаторів. Тому … пропозиція, 

наприклад, треба … комітет… Ми піднімемо коло питань, які є … (Не чути)  

Провести таке засідання… серйозно поговоримо про ці проблеми (Не чути) 

Для того, щоб нам приймати управлінські рішення … (Не чути) шалені кошти. До 

речі, я думаю, що окремо можна зробити запит і в Рахункову палату, і в 

Міністерство фінансів… (Не чути) насправді для того, щоб це питання закрити. 

Кожного року … (Не чути) Це те, що стосується … (Не чути) 

Друге. Я думаю, що це теж для нас можливо … (Не чути) частіше 

спілкуватися з ним, бо ми, звісно, коли ми їдемо по регіонах, ми їздимо в … (Не 

чути) ми спілкуємося … (Не чути) розказуємо насправді те, що відбувається. 

Особливо це … (Не чути) коли важкий, дуже (Не чути) тендер (Не чути) від того, 

що він тримає в себе дома … (Не чути) Я сподіваюся … (Не чути) 

_______________. Так. 

 

_______________. (Не чути) А відео з собою повезете?  

 

_______________. Так. 

 

_______________. (Не чути)… з собою повезете? 

 

_______________. (Не чути) … Запитали, що ви хочете, подарунок … (Не 

чути) Для того, щоб ви могли знімати себе … (Не чути), зробити врешті-решт … 

(Не чути), робити … (Не чути) це залишили. Тому комітет … (Не чути) вам 

подарувати … (Не чути) хочемо передати напевно меру … (Не чути)  
 

_______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Перше питання, наступне питання порядку денного, колеги, 

це проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо 

вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної 

літератури (реєстраційний номер 5465) Я нагадаю, що у … (Не чути) 

проголосували. (Не чути) 

Але насправді у нас голова підкомітету … (Не чути) депутатський 

законопроект, тоді … (Не чути) З боку питань якості підручників для …(Не чути)  

Тому якраз перед комітетськими слуханнями пані Юлія нам розкаже про 

…(Не чути)  законопроекту.  І я сподіваюсь …(Не чути)  

 

ГРИШИНА Ю.М. Дякую, Сергію Віталійовичу.  

Колеги, насправді, дійсно …(Не чути)  була створена робоча група  для 

створення  доопрацьованого законопроекту і ми дуже плідно попрацювали над 

…(Не чути) Я всім дякую, ми дійшли згоди і той результат нашої роботи перед 

вами. 

І я коротко хочу сказати, що звичайно, враховуючи те, що на засіданнях 

комітету …(Не чути) освітян. і всі ми знаємо ту проблему, що останніми роками 

значно зросла така певна соціальна …(Не чути) підтримки щодо помилок, 

неузгодженостей, неточностей і порушення певних принципів освітньої політики 

спостерігаються  нашими …(Не чути). 

Є різні моменти і нам потрібно сьогодні і наша задача зробити все для того, 

щоб підвищити якість шкільних підручників, наукових посібників, методичних 

матеріалів і так далі, і саме це є основною метою нашого законопроекту. Це є 

невеликий законопроект, враховуючи той законопроект, який був першим і який 

…(Не чути)  певні основні проблеми …(Не чути) 

Я дуже коротко скажу, що в нас незгодні з поняттям конкурсного відбору 

підручників, на сьогодні у нас …(Не чути) таке є поняття як експертиза 

підручників. Але на сьогодні це передбачено підзаконними нормативно-правовими 

актами ...(Не чути), розуміючи актуальність цієї проблеми, ми всі ці моменти 

закріплюємо на рівні закону.  

По-перше, що …(Не чути) сказати, що ми вважаємо, що ми сьогодні …(Не 

чути). І впевнені, що перше, що ми зробили – це ми передбачили і конкурсний 

відбір і експертизу підручників, передбачали на рівні закону. Ми вносимо 



17 

 

визначення, що таке навчальна література  і це є дуже важливим  для того, щоб ми 

всі розуміли, що на всі абсолютно матеріали, які використовуються в навчальному 

процесі, повинні проходити певні експертизи... (Не чути) визначення, що таке 

навчальна література ... (Не чути) рекомендує по підручниках. Там не повинно 

бути, перше: ми говоримо про те, що цим законом передбачено, що в підручниках 

не повинно бути плагіату. Це вже міністерство, ми знаємо, що... (Не чути) 

підручників, але це потрібно робити. 

І скажімо так, в цих запропонованих теж буде такий виклик для міністерства 

розробити цю процедуру та забезпечити, щоб цей напрямок працював. Не повинно 

бути академічного порядку ... (Не чути) наукових систем, щоб у нас не було такого, 

як … (Не чути) підручника, коли автори дозволяють собі абсолютно суб'єктивні 

судження, не спираючись на... (Не чути) інформацію, в деяких підручниках ... якісь 

певні моменти... (Не чути) Все це ми передбачили в... (Не чути) підкомітеті. Тому 

прошу комітет підтримати цей законопроект для першого читання. Це перший наш 

такий крок, конкурс... (Не чути) якості підручників. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія. Миколаївна… (Не чути) 
 

_______________. Дякую, Юлія Миколаївна ... (Не чути) законопроекту... (Не 

чути) також ми розглянути його на своєму засіданні підкомітету загальної 

середньої освіти, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях. 

І ухвалили висновки... (Не чути) погодження щодо зауважень ... (Не чути) ... 

зауваження (Не чути) ... законопроекті ...  (Не чути) Отже, ... (Не чути) підкомітет 

пропонує ... (Не чути)  

_______________. (Не чути)  

Колеги, чи є в когось доповнення, зауваження? ... (Не чути)  
 

_______________. Доброго дня, шановні ... (Не чути) депутати, ... з боку 

соціальної моделі, яка ... (Не чути) треба більш ... (Не чути) Шановні колеги, ... (Не 

чути), а половина людей ... (Не чути)  

Тому найголовніший принцип – це ... (Не чути) на конкурс має бути поданий 

... (Не чути) проект ... (Не чути)  і  на конкурс  ... (Не чути) і доводиться  до ... (Не 

чути) проекту ... (Не чути) депутат, активісти, будь-хто і ... (Не чути), що це наша 

... (Не чути).  
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І друге, що експерти, які, на їх погляд, надають ... (Не чути), ... (Не чути) все-

таки мають теж ... (Не чути) вони відчували і моральну теж відповідальність за ... 

(Не чути) відповідальність ... (Не чути) А від міністерства ... (Не чути) подавали ... 

(Не чути) тих, хто, ну, обов'язково ... (Не чути)  
 

_______________. (Не чути) думаємо про те, що (Не чути) але це збільшить 

(Не чути) 

 

_______________. (Не чути) підтримую пана Євгена щодо оприлюднення 

імен експертів, але … (Не чути) експертизу, це має бути … (Не чути) 
 

_______________. Колеги, я дійсно хотів наголосити, що … (Не чути) не те, 

що на часі (Не чути) можливості, скажемо так, з'являються і … (Не чути) Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є ще доповнення чи зауваження?  

Тоді є проект рішення комітету рекомендувати законопроект 5465 Верховній 

Раді прийняти за основу. Якщо немає заперечень, прошу проголосувати. Хто – за?  

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за.  

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Це теж було б хорошо, якщо говорять… 

 

_______________. …и дети пишут ВНО, то запрещаются все … (Не чути) Все 

останавливается, дети пишут ВНО… специально … (Не чути) То есть дань 

образованию. Точно так может быть еще в воскресенье, когда … можно придумать, 

чтобы через КМДА…, чтобы сделали какие-то гуляния для дошкольников, какие-то 

игры, какие-то аттракционы по городу по всему. Чтобы это был праздник города – 

вот этот последний день. То есть завершая этот тиждень … чтобы был такой 

праздник для детей специально. 

 

_______________. А как его, скажем так, кто должен стать импульс, чтобы это 

было в детских садах? Чтобы это зашло?  

(Загальна дискусія) 

Может быть, какой-то наказ можно, чтобы министр, да? (Загальна дискусія) 

 

_______________. Підтримую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. 

Наступне питання порядку денного … (Не чути) 
 

_______________. Доброго дня, колеги! Хочу трішечки привернути вашу 

увагу на ті … (Не чути)  

Як ви знаєте, "Артек" розташований … (Не чути) в колишньому санаторії 

"Пуща-Озерна". Разом з тим, коли "Артек" забрав міське управління державного 

фонду до нього перейшло дуже багато проблем. (Не чути) У 2014 році було 

розроблено вже проекти доручень, але … (Не чути) Однак в 2016 році "Пуща-

Озерна" був ліквідований і був створений на його базі "Артек". І до цього часу так і 

немає відповідного рішення і немає відповідного проекту … (Не чути) Це одна 

проблема. Далі. Наступна проблема, яка зазначена в переліку … (Не чути). 
 

_______________. Вашим засновником є … (Не чути) Я пропоную … (Не 

чути) 
 

_______________. (Не чути) питання щодо фінансування … (Не чути) грошей 

у нас … (Не чути) Якщо буде Міністерство фінансів … (Не чути) 2022 рік 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги … (Не чути) 

Але, разом з тим, ми не можемо … (Не чути) у чиїй власності … (Не чути) 
 

_______________. Я думаю, що … (Не чути) Держане управління справами 

… (Не чути) говорити про те, що … (Не чути) заборгованості … (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) …зверніться до Міністерства фінансів … (Не 

чути) А у мене у зв'язку із цим ще одне питання. Можливо, воно буде … (Не чути) 

прозвучить дискусійно, але ми цього року... Державного управління справами … 

(Не чути) відмовилися від … (Не чути) структурі, яка по своїй структурі, звичайно, 

нам не притаманна … (Не чути) 

Скажіть, будь ласка, як ви думаєте а міжнародні дитячі центри … (Не чути) 

Яка ваша думка?  

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) … то була пропозиція першого, другого 

Президента України … (Не чути)  путівок …(Не чути) путівок, … (Не чути) 
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відсотків. Тобто ті, які повинна …(Не чути)держава. Відповідно ситуація із  … (Не 

чути) … свої корективи там дуже тривалий час … (Не чути) і відповідно не 

застосовувалися … (Не чути) і це також вплине негативно на його діяльність. Ми 

тут пам'ятаємо, що нами був проголосований у Верховній Раді законопроект щодо, 

скажімо, компенсації коштів на  … (Не чути) і поточного утримання … (Не чути). 

Але все-таки закон …(Не чути) не реалізовувався і перш за все ми повинні 

обговорити це питання. … (Не чути). 
 

_______________. Дякую … (Не чути)  

Дійсно, у нас в період карантину центральним органом … (Не чути) 

відповідно до закону …(Не чути)  не можна приймати таку кількість дітей. Але, 

якщо я не помиляюсь …(Не чути) у 2014 році. … (Не чути) соціальної політики … 

(Не чути) 
 

_______________. А скільки зараз… (Не чути) відсотків. 

 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Скажіть, будь ласка, а що … (Не чути) 100 відсотків … (Не 

чути) Я так розумію, що … (Не чути)  

 

_______________. Це і є 100 відсотків … (Не чути)  

 

_______________. А коли пишуть, що "Артек" і "Молода гвардія" … ми 

маємо реалізувати … (Не чути) всіх інших категорій за кошти … (Не чути) 
 

_______________. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, а ви можете … (Не 

чути)   
 

_______________. Ні. 

 

_______________. Чому?  

 

_______________. Ми пробували багато … (Не чути) 

 

_______________. Наступне питання… (Не чути) 

_______________. (Не чути)  Ми не зможемо нічого купити. Але спочатку 

вартість … ми сплачуємо заробітну плату … (Не чути) 
 

_______________. Добре. А кошти на ваше вдосконалення … (Не чути) 
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_______________. (Не чути) … 25 відсотків …(Не чути) 
 

_______________. На скільки … (Не чути) На 23. 

 

_______________. Да. 

 

_______________. Там закладено… 

 

_______________. 25 відсотків закладено … (Не чути), це все, на що може  

"Артек" розраховувати, щоб купити … (Не чути) 
 

_______________. А скільки відсотків … (Не чути) 
 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, у 2021 році вартість (Не чути) складає 125 

мільйонів, 10 відсотків, які … (Не чути) це 12,5 мільйонів, з них 25 відсотків це 

приблизно 4 мільйони, 3,5. Це і є ваша рентабельність, це за умови, якщо 90 

відсотків … (Не чути) 
 

_______________. Скажіть, будь ласка, минулого року який ви по факту 

отримали кредит? 

 

_______________. 330 тисяч. І цей прибуток ми отримали лише тому, що … і 

велика кількість витрат, які мали розробити, тільки за що у нас вийшла така 

невеличка економія. До … (Не чути) 2018 рік … коштів, які "Артек" … (Не чути)  

А взагалі з 2015 року по включно 2019-й ми … (Не чути) борги по доплаті, по 

податках … (Не чути) 
 

_______________. (Не чути)… можна закласти ... (Не чути) рівень, певний 

рівень рентабельності для того, щоб  вони все ж таки ... (Не чути)  

 

_______________. (Не чути)  

... забезпечення ... (Не чути)  державна ... (Не чути) для чого? Для 

оздоровлення дітей.  Відповідно держава має ... (Не чути) і ... (Не чути)  ці витрати, 

ці витрати, які ... (Не чути) саме на забезпечення дітей  оздоровчим процесом, от і 

все. Тобто там закладено ... (Не чути) на ... (Не чути) питання  розвитку, це питання 

дійсно розгляду іншого, те, що ми зараз обговорюємо. Да, є засновник ... (Не чути)  

Я б не концентрував ... (Не чути) саме закладення ... (Не чути) 

рентабельність, ну, ... (Не чути) маємо державну ... (Не чути)  в частині розвитку я  
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погоджуюсь ... (Не чути)  щорічно ... (Не чути)  виділяються кошти на підтримку 

саме ... (Не чути), який буде  ... (Не чути)  

Питання, не бачу якихось великих проблем, тому що це буде, ну, так 

визначення ... (Не чути) держави і ... (Не чути) Президент ... і саме розвитку 

"Артеку" ... (Не чути), бо таких потужних ... (Не чути)  до оздоровлення ... (Не 

чути).  

Тому ... (Не чути) знову повернуся, якщо можна, ... (Не чути)  відсотків ... (Не 

чути) питання і  контролю за ... (Не чути) і ми розуміємо, що це ... (Не чути) 

розгляді бюджетного  року, там ... (Не чути) питання… (Не чути)     
 

_______________. Доброго дня … (Не чути) Дякую керівництву. Я перший 

раз знаходжуся в "Артеці" і … (Не чути) дійсно, у нас є програма … (Не чути) 

подякувати депутатам, що підтримали … (Не чути) І наприкінці року … (Не чути) 

"Молода гвардія" і це питання піднімали … (Не чути) Так, дійсно, … (Не чути) 

реалізується не на повну, обсяг … (Не чути) інформація, що повна завантаженість 

… (Не чути) Це, дійсно, така інформація. 

Стосовно … (Не чути) я думаю, що (Не чути) потужність "Артеку" … (Не 

чути) 
 

_______________. Дякую. ... (Не чути)  
 

_______________. У нас ... (Не чути)  Але ще раз повторюю, ми маємо... (Не 

чути)  

 

_______________. Дякую. (Не чути) Дякую, колеги. (Не чути) 

 

_______________. У мене таке питання є. Скільки зараз... (Не чути)  
 

_______________. У нас є 9 тисяч... (Не чути)  
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Шановні колеги, я знаю, що частина членів Комітету освіти 

була в … (Не чути), в різні часи, хтось навіть… 

 

_______________. Не всі. 

 

_______________. Не всі. … (Не чути)  
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Але менш із тим, …(Не чути) зовсім різні. Але те, що ми бачили в … (Не 

чути)   була окрема  … (Не чути) Тому це очевидно, що …(Не чути), але разом з 

тим … (Не чути)  

Тому Міністерство  фінансів … (Не чути)  Дякую, колеги. 

Переходимо до наступного питання. … (Не чути) з цим зрозуміло … (Не 

чути) переглянути, що там не так, чи … (Не чути). Окрім цієї частини … (Не чути)  

 

_______________. (Не чути) …питання навіть які не виконуються, тому що 

там прописана вартість енергоносіїв … (Не чути) 
 

_______________. Колеги, продовжуємо. Наступне питання, яке стосується 

також фінансування, а саме фінансування інвестиційного проекту. В 2019 році було 

прийнято рішення щодо підтримання державного інвестиційного проекту, який має 

назву “Відновлення матеріально-технічної бази об’єктів інфраструктури 

Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек", термін 

реалізації якого з 2018 по 2024 рік, загальною вартістю трішки більше ніж …(Не 

чути)  мільйонів. Частково відбулося фінансування даного проекту. Але в 2020-

2021 роках інвестиційний проект не отримує фінансування згідно передбаченого 

планом фінансування. Відповідно уже була трохи зроблена проектна документація, 

розпочалося укладання угоди і ми розуміємо, що … (Не чути) фінансуванні 

негативно впливає на реалізацію, якщо говорити дослівно, стисло.  

Далі, я думаю… (Не чути) 

 

_______________. Доброго дня! Насправді щодо інвестиційного проекту це 

така досить штука складна, тому що для того, щоб … (Не чути) і планувати ще в 

2017-му. За цей час багато що змінилося. Цей  інвестиційний проект він був 

направлений на вдосконалення двох основних напрямків "Артеку". Це … (Не чути) 

у структурі ще одного … (Не чути) заміна комунікацій і заміна обладнання, а також 

реконструкція спортивного комплексу. Було профінансовано за 2 роки 20 мільйонів. 

За ці кошти проведена капітальна реконструкція мереж, ремонту ... теж зроблено... 

(Не чути) Тому безпечно почуваємося ... (Не чути) А також ці інвестиційні проекти 

на... (Не чути) мільйонів передбачали, що буде побудований спортивний комплекс. 

У нас на сьогодні є басейн ... (Не чути) Але спортивного залу на зимовий період у 

нас немає. (Не чути) Але спортивний комплекс, який вже побудований... (Не чути) 
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_______________. (Не чути) … консультації  з громадами …(Не чути) 

 

_______________. (Не чути) це так загально. … (Не чути) якщо є випадки 

можливої … (Не чути) Якщо це рішення … (Не чути) комісії … (Не чути) Я так 

розумію, що … (Не чути) 
 

_______________. (Не чути) виїзне засідання, то буде розглядатися питання 

… (Не чути) може виникнути … (Не чути) цієї бюджетної програми, і тоді ми 

можемо … (Не чути) Не знаю, побачимо, можливо, навіть у себе ... (Не чути) що 

стосується 22-го року, ми подали інвестиційний проект ... (Не чути)  положення  ... 

(Не чути) подається ... (Не чути) інвестиційного проекту. ... (Не чути)  комітеті ... 

(Не чути) але ... (Не чути) немає ... (Не чути) коштів ... (Не чути). 
 

_______________. ... (Не чути) питання. 

... (Не чути) система ... (Не чути) наразі відсутні кошти для її монтажу ... (Не 

чути) Чи можливо було б ... (Не чути) знайти хоча б цю суму для монтажу 

вентиляції ... (Не чути) не відчували запах. ... (Не чути) монтувати ... (Не чути) 

повинні знайти кошти ... (Не чути)  
 

_______________. (Не чути)  

Це питання ... (Не чути) вирішувати. Я думаю, що ... (Не чути) питання 

вирішується ... (Не чути)  
 

_______________. Дякую. 

Ще одне питання, ... (Не чути)  
 

_______________. (Не чути) ... цього розміщення ... (Не чути)  там ... (Не 

чути) система ... (Не чути) є питання ... (Не чути). 

 

_______________. Но є проектна документація, яка ... (Не чути) Я ще не знаю, 

скільки буде коштувати вартість спортивного комплексу. Не думаю, що, якщо … 

(Не чути),  то приблизно це  … (Не чути) А тут у нас …(Не чути), скільки коштує 

… (Не чути) 
 

_______________. Колеги, я розумію, що обладнання було закуплено … (Не 

чути) і було закуплене на подальшу перспективу … (Не чути) Ніхто не міг 

передбачувати на той момент чи буде зупинено …(Не чути) ми бачили цей 
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харчоблок, ми бачили, що дійсно потребує …(Не чути) на загальну суму… (Не 

чути)  Це не така велика цифра, їх можна знайти, тому що … засідання брати 

рішення …(Не чути) про те, що хоча б ці кошти найближчим часом ми… (Не чути) 

управління справами чи то, можливо, Міністерство фінансів, так … (Не чути) 
 

_______________. Колеги, є пропозиція в робочому порядку … (Не чути) 
 

_______________. (Не чути)  
 

_______________. Наступне питання, яке теж стосується знову фінансування. 

Це, по-перше, … (Не чути), який перейшов до … (Не чути) Пущі-Озерної. Я 

пригадаю, більшість членів комітету нашого  … (Не чути) були залучені до того, 

щоб … (Не чути) у державному бюджеті на 21-й рік суму на якраз відшкодування її 

заборгованості, це приблизно 24 мільйони гривень. Але ситуація склалася таким 

чином, що на дану суму, яка була виділена із державного бюджету, було нараховано 

оподаткування з податком на прибуток у розмірі приблизно 4 мільйони гривень. 

Відповідно ця сума до державного бюджету на 2021 рік не була закладена. Тому 

виникає потреба у збільшенні видатків даної бюджетної програми … (Не чути) 

немає можливості, тому що ми чули, що такі суми для людей є непідйомними.  

 

_______________. … (Не чути) оподаткування 24 мільйони, якщо будуть 

виділені не як статутний капітал, а як …(Не чути) на погашення заборгованості … 

підпадає під оподаткування. (Не чути) Але на ці 4300 знову буде податок на 18 

відсотків і пішло-поїхало, … (Не чути) Тобто ви вже відрахували відповідно суму 

не 4300, а (Не чути) Така система оподаткування. Якщо ви отримали, наприклад, в 

цьому році, то … (Не чути) погасити заборгованість авансом наперед … (Не чути) 

це з однієї кишені перекласти в іншу кишеню, але… (Не чути) 
 

_______________. Можна статус змінити …(Не чути) (Загальна дискусія) 

 

_______________. … (Не чути) непогашення … і все інше. … (Не чути) 
 

_______________. …(Не чути) питання щодо … (Не чути) там два закони  … 

(Не чути) щодо виховання …(Не чути) ми врахували питання податку, це питання 

не до народних депутатів, ні до Міністерства фінансів. І зараз получається …(Не 

чути) цього питання …(Не чути) Тому я розумію, що це питання … (Не чути) це 

…(Не чути) в цьому році … (Не чути) можливо …(Не чути) 
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Але … (Не чути) наступний… (Не чути) 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Доброго дня! Ми хочемо подякувати вам … (Не чути), і я 

впевнена, що тільки питання, на які сьогодні була акцентована увага нашими 

спільними зусиллями … (Не чути) і, відвідавши "Артек", ми побачили …(Не чути) 

ми бачимо, що "Артек" …(Не чути) … питання супер. Але те, що пов'язано з тим … 

(Не чути), які закладають патріотичний дух у вихованців "Артек", закладають 

любов до освіти, до науки і тому будете нести оце все, що ми …(Не чути) Тому це 

гарна справа, і ми … (Не чути) 

Дякую. 

 

_______________. (Не чути) 

Шановні колеги, у нас є рішення …(Не чути) питання … (Не чути). Якщо ні, 

то прошу … (Не чути) 
 

_______________. Підтримую. 

 

_______________. (Не чути) 
 

_______________. Підтримую. 

 

_______________. (Не чути) 
 

КИРИЛИНКО І.Г. Кириленко – за. 

 

_______________. Сергій Віталійович ……… – за. 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________. Підтримую. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Кириленко підтримує теж. 

 

_______________. …(Не чути), а також Софійська площа, Богдан 

Хмельницький … (Не чути) Ми там плануємо зробити … (Не чути) 

Дякуємо. 


