
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

02 червня 2021 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня шановні колеги! (Шум у залі) 

Пане Андрію, не забувайте у вас ще є Комітет міжнародний Мережка 

сьогодні, там важливе питання. Дякую, ми пам'ятаємо про нього. 

Отже, шановні колеги, давайте розпочнемо засідання Комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та інновацій. На сьогодні в порядку денному 

сім питань. 

Перше. Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо уточнення деяких положень закупівлі товарів і послуг, що 

здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти  

Друге. Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері освіти. 

Третє. Проект Закону про підтримку іноземців та осіб без громадянства, які 

зазнали політичних переслідувань у країні громадянської належності або постійного 

проживання. 

Четверте. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

захист населення від інфекційних хвороб" (щодо особливостей організації 

державного щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу 

COVID-19). 

П'яте. Проект Постанови про заходи, спрямовані на вшанування пам’яті 

загиблих дітей та посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів. 

Шосте. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу 

освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних 

громадян та осіб без громадянства. 

І сьоме - "Різне". 

Шановні колеги, чи є в когось пропозиції, доповнення? Так, будь ласка. 



ПІПА Н.Р. У мене є пропозиція до порядку денного, прохання, вірніше, до нас 

всіх, щоб ми дотримувались Регламенту. І при всій повазі до пані Юлії, цей 

законопроект 3717 перенести на наступний комітет, бо з повідомлення прийшло 

менше ніж за 24 години. Цей законопроект є політичний, складний, тому я 

пропоную, щоб пройти повністю правильно процедуру і розглянути на наступному 

комітеті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що варто дослухатись до мудрої думки пані 

Наталії як секретаря комітету, який, власне… одним з основних напрямів діяльності 

якої є дотримання комітетом Регламенту, і вона це контролює. З повагою. 

Тому, колеги, є пропозиція при цьому зняти шосте питання. Якщо інших 

заперечень, пропозицій немає, то прошу проголосувати за порядок денний.  

Хто – за? 

 

ЛУКАШЕВ О.А. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович. Рішення прийнято. 

Шановні колеги, але перед тим, як ми почнемо розгляд питань порядку 

денного, з вашого дозволу. Ви пам'ятаєте, що відповідно до Постанови Верховної 

Ради "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів 

наук" у нас відбулося урочисте вручення Головою Верховної Ради України 

дипломів стипендіатів за 2020 рік. Однак не всі лауреати мали змогу бути там 

присутніми. 

І сьогодні ми комітетом раді вітати ще одного стипендіата. Це Федоров Сергій 

Сергійович, доктор технічних наук, доцент кафедри Національної металургійної 

академії України МОН України. Його стипендіальне дослідження називається: 

"Розробка енергоефективної термічної технології виробництва "зеленого" графіту на 

основі відновлюваних джерел енергії". 

Шановні колеги, дозвольте від імені членів комітету, від імені народних 

депутатів, від імені Голови Верховної Ради вручити йому диплом та побажати 

міцного здоров'я, благополуччя, успіхів.  Вітаємо ще раз! (Оплески) 

Якщо в двох словах зможете нам пояснити, членам комітету, про що було 

дослідження, про "зелений" графіт, ми будемо дуже вдячні. 



ФЕДОРОВ С.С. Тема мого дослідження доволі проста. Кожен з вас має 

мобільний телефон, користується аутопами, які приводяться в дію за рахунок літій-

іонних акумуляторів. Близько 20 відсотків складової цих акумуляторів – це 

графітова сировина, яка має мати специфічні фізичні та хімічні властивості. 

Саме цією технологією ми з колективом моїх колег займаємося більше 10 

років, і стосовно цієї теми, бо предметом цього дослідження було удосконалення 

технологій виробництва "зеленого" графіту за рахунок відновлюваних джерел 

енергії. Це досить коротко, але ця робота пов'язана з кожним вашим мобільним 

пристроєм. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, а ми в Україні розробляємо елементи? 

 

ФЕДОРОВ С.С. Елементи ми не розробляємо, але у нас є родовища 

природного графіту. Тому Україна має всі перспективи. Графіт видобувається, 

продається на ринку. Тому Україна має всі можливості долучитися до світового 

ланцюга постачання обробки цих… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ми його виробляємо і експортуємо? 

 

ФЕДОРОВ С.С. Є внутрішній ринок та експорт, зовнішній ринок. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це питання, яке треба передати. Треба це питання передати 

в економічний комітет. Нехай вони опікуються цим питанням, як з того, що ми 

видобуваємо, можна робити акумулятори, але, на жаль, не робимо. 

Ми вам дуже вдячні. Ще раз вітаємо! Успіхів вам в подальшому! 

 

ФЕДОРОВ С.С. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую щиро. Шановні колеги, переходимо до питань 

порядку денного. Питання перше: проект Закону про внесення зміни до статті 3 

Закону України "Про публічні закупівлі" щодо уточнення деяких положень 

закупівлі товарів і послуг, що здійснюється закладами професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Доповідачем мала би бути Ірина 

Констанкевич. Ми з нею про це говорили. Вона, на жаль, не може, бо у неї свій 

комітет. Тому Ольга Володимирівна Коваль, голова підкомітету, будь ласка. 



КОВАЛЬ О.В. Доброго дня, шановні колеги. Вказаним законопроектом 

пропонується надати закладам професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти… дозволити не застосовувати порядок спрощених 

закупівель, у порядку, якщо закупівлі здійснюються за кошти власного спецфонду.  

Ми на спільному засіданні двох підкомітетів – комітету професійно-технічної 

та фахової передвищої освіти і комітету вищої освіти – розглянули цей 

законопроект, обговорили його з колегами детально і рекомендували відправити на 

доопрацювання.  

Крім того, було отримано висновки різних міністерств і відомств. До 

прикладу, Міністерство розвитку економіки, торгівлі сільського господарства 

висловило низку зауважень і не підтримує даний законопроект. Я детально 

зачитувати не буду. Кожен з вас, колеги, ознайомлювався з даними висновками, і 

відповідно ще і на підкомітеті ознайомилися і обговорили. 

Далі. Міністерство юстиції повідомляє про відсутність зауважень до цього 

законопроекту.  

Міністерство освіти і науки надало свої зауваження, а саме: це зауваження 

щодо того, що ми повинні спростити відповідно закупівлю для усіх закладів освіти і 

відповідно наукових установ. І вони надали пропозицію щодо формулювання даного 

положення. 

Підтримуючи загалом ідею і пропозицію автора законодавчої ініціативи, ми 

просимо доопрацювати цей законопроект, для того щоб ми могли спростити 

закупівлю і підняти поріг до тендерної закупівлі до 200 тисяч гривень. Тому що ми 

розуміємо, що 50 тисяч гривень - це занадто мала сума для того, щоб здійснювати 

закупівлю товарів і послуг, що ускладнює відповідно роботу закладів. Тому нашою 

такою спільною пропозицією є напрацювання законопроекту, який би врахував в 

тому числі пропозиції Міністерства освіти. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Володимирівна. 

Колеги, з вашого дозволу, я одне слово скажу. Я думаю, що ми більшість 

питань зараз знімемо.  

У нас і цей, і наступний проект закону, по суті вони регулюють, хочуть 

відрегулювати одну і ту саму норму. Я вам зобов'язаний доповісти, що вчора була 

зустріч Голови Верховної Ради, голів комітетів з Першим віце-прем'єром і міністром 



економіки Любченком Олексієм Михайловичем, задається… ні, Миколайовичем. 

Ми говорили про те, що турбує голів комітетів профільних і що ми хочемо від 

Міністерства економіки. Так от, одним з питань, яке ми підняли від нашого 

комітету, це якраз було переглянути норми Закону "Про публічні закупівлі", тому 

що 50 тисяч на той момент, коли вони вводились, це були одні гроші, одна 

купівельна спроможність, зараз вона трішки інша. Тому він розуміє цю проблему. 

Але ми говорили про те, щоб не робити винятки з законів, давайте одним дозволимо 

один поріг, іншим – інший поріг. Це, власне, те, що часто пропонується нашими 

стейкхолдерами, університетами, науковими установами, так, щоб зробити це для 

всіх, підняти цей поріг.  

Зараз Міністерство економіки, ми домовились, що вони перерахують і 

запропонують,як,  наскільки вони готові підняти цей поріг: 100, 200, 500 тисяч, - як 

вони це бачать. Бо вони бачать, як працює процедура. Ми говорили про це, що це 

іноді штучно ускладнює по часу процес  закупівель. Вони все розуміють, ми про це 

домовились, що ми спільно з Комітетом економічної політики і з міністром про це 

поговоримо і знайдемо якийсь вихід з цієї ситуації. 

Також ми ще, якщо трішки відволіктись від самого проекту закону, ми ще  

обговорили декілька важливих питань, наприклад те, як Міністерство економіки 

рахує державне замовлення на підготовку фахівців. Тому що воно не має під собою 

ані наукового підґрунтя, ані  достойного прогнозування, а ми на це витрачаємо дуже 

великі, декілька десятків мільярдів, на підготовку фахівців державою, тому для нас 

це важливо. Ну і ще інші питання, які ми… в робочому порядку я вас проінформую.  

Отже, колеги, вибачте, тепер яке рішення підкомітету? Відправити на 

доопрацювання, да?  

 

КОВАЛЬ О.В. Так,  відправити на доопрацювання. 

 

_______________. Ми не вносили? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, це Комітет економічної політики. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Я буквально пару слів скажу як голова підкомітету з питань 

вищої освіти, на якому теж ми одночасно розглядали  на базі наших двох 

підкомітетів. І я підтримую  все те, про що говорила доповідач. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Чи є ще доповнення, пропозиції? 

Якщо немає, то є проект рішення комітету: рекомендувати головному 

комітету  відправити цей проект (5097) на доопрацювання. 

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

прийнято. 

Переходимо до другого питання порядку денного: проект Закону про внесення 

зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо ефективної 

реалізації державної політики у сфері освіти (реєстраційний номер 5088). 

Доповідачем є Любов Олександрівна Шпак, автор законопроекту, я бачу, вона з 

нами в Zoom. Любов Олександрівна, ви нас чуєте? Бачу, що ні, на жаль. Бачу, є. 

Кажіть, вам слово, ваш законопроект. 

 

_______________. Я заступник Любов Олександрівни, наразі в неї зараз 

комітет, але б вона хотіла сказати слово, тому я перепрошую, якщо можна, 

буквально 2-3 хвилинки – і вона вийде,  підключиться. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так, якщо встигнете після співдоповідача, тоді да, а 

якщо ні – то ні. І я не знаю, чи є заступники в народних депутатів. Напевно 

помічники, да? І ви помічник, я правильно розумію?  

 

_______________. Так-так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую. 

Юлія Миколаївна, будь ласка, вам слово тоді по законопроекту. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Дякую, Сергію Віталійовичу.  

Колеги, в продовження тієї теми, на яку ми вже поговорили. Дійсно, на 

засіданні підкомітету з питань вищої освіти  ми розглянули законопроект 

реєстраційний номер 5088. Це законопроект, поданий народним депутатом Шпак 

Любов'ю і іншими народними депутатами. І мета цього законопроекту є 

аналогічною з тим, який ми попередньо розглядали, тільки тут мова йде тільки про 

сферу вищої освіти, і мова йде так само про те, щоб дозволити закладам вищої 

освіти за рахунок коштів спеціального фонду з метою забезпечення статутної 

діяльності закладів освіти змінити умови ті, які сьогодні передбачені в Законі 

України "Про публічні закупівлі". 



Якщо дозволите, я коротко просто скажу про те, що на засіданні підкомітету 

ми детально обговорили цей законопроект. До нас підключалося Міністерство 

економіки України, яке з самого початку у нас не підтримує цей законопроект. ми 

обговорили всі спірні моменти, про які зазначив тільки що Сергій Віталійович, я не 

думаю, що потрібно їх повторювати.  

Дійсно, проблема є, і ми не вперше з вами обговорюємо подібні 

законопроекти. І я підтримую пропозицію і пані Ольги, і пропозицію Сергія 

Віталійовича про те, що нам дійсно прийшов час переглянути ті норми, які 

передбачені в Законі України "Про публічні закупівлі", дещо підняти поріг. І будемо 

доєднуватися до розробки такого нового законопроекту, щоб підтримати в тому 

числі і наші заклади освіти, але не робити певні виключення, тому що це є 

недоцільним. Дякую. І підкомітет рекомендував комітету теж направити цей 

законопроект на доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Миколаївна. 

Любов Олександрівна з'явилася? Схоже, що ні. Шановні колеги, чи є… 

 

ШПАК Л.О. Доброго дня, колеги. Рада вітати! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. 

 

ШПАК Л.О. Перепрошую, але в нас теж проходить засідання комітету… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так буває по середах, це нормально.  

 

ШПАК Л.О. (Не чути) Чути мене? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Будь ласка, вам слово. Ви кажіть, ми вас чуємо. Все 

добре. 

 

ШПАК Л.О. Дякую тоді.  

Щодо законопроекту, який зараз розглядається на комітеті. До мене як до 

народного депутата не один раз і в окрузі, і загалом зверталися керівники 

навчальних закладів. В чому саме виникає питання? Надати можливість закладам 

освіти закуповувати товари та послуги за рахунок коштів спеціального фонду, саме 

спеціального, я наголошую, фонду, для забезпечення статутної діяльності закладів 



освіти без застосування порядку проведення спрощених закупівель. Мова йде про 

закупівлю товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч 

гривень та має бути меншою за 200 тисяч гривень. Таке рішення може спростити 

саме процедуру організації закупівель закладами освіти.  

Варто зазначити, що саме парламент цього скликання прийняв аналогічні по 

суті рішення щодо сфери спорту, культури, проведення змагань і так далі.  

В чому саме тут я бачу питання і вирішення цього питання. Тому що саме 

кошти спеціального фонду, не загального фонду… Ви знаєте, що навчальні заклади 

мають не великі суми спеціального фонду, але коли виникає питання, що потрібно 

закуповувати продукти харчування і немає часу проводити певні тендери, і, ну, 

звичайно, якщо це буде військове училище і так далі, ви розумієте, які суми на 

постійне йде харчування. Це набагато спрощує… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любов Олександрівна.  

В нас вже була дискусія з цього приводу по попередньому закону порядку 

денного. Він майже такий самий, але для іншої сфери освіти. А, зокрема, до речі, 

для вищої освіти теж. Ми вже це проговорили. І домовилися з комітетом… Вас не 

було, ви не могли чути, я думаю, що вам помічниця розкаже більш детально. Ми 

зустрічалися вчора з Першим віце-прем'єром, міністром економіки, з головами 

комітетів і це питання підняли від нашого комітету, якраз, власне, це питання. Мова 

йде про те, щоб ми не робили виключення для якоїсь окремої сфери, бо тоді саме це 

за собою потягне всі інші сфери, а зробили зміну цього порогу взагалі і перегляду 

цих обмежень якраз для всіх. У нас є певне розуміння і з Комітетом економічної 

політики, що це треба робити комплексно, і з Першим віце-прем'єром.  

Тому поки у нас є рішення підкомітету направити ваш законопроект, 

конкретно цей, на доопрацювання, але спільно ми домовилися, що ми з Комітетом 

економічної політики попрацюємо над тим, щоб зробити ці зміни для всіх. 

А про спорт, я пам'ятаю, що ми робили це виключення. Але я вам нагадаю, що 

ми робили виключно під Олімпіаду, яка відбувається один раз на чотири роки. Або 

не відбувається, як це було минулого року. Тому сподіваюся, що ми це питання 

комплексно врегулюємо спільно з іншими комітетами і не будемо робити 

виключення. Отже, шановні колеги народні депутати, чи є доповнення? 

Тоді є пропозиція поставити на голосування пропозицію підкомітету. 



ШПАК Л.О. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і вам. Погано було чутно, але ми зрозуміли, що ви 

вдячні членам комітету за підтримку і ставлення. Дякую, шановні колеги.  

Отже, ставлю на голосування пропозицію підкомітету і проект рішення 

комітету: рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект 5088 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Хто – за, прошу голосувати.  

Дякую. Бачу, Ростиславе. Бачу. Дякую. Одноголосно.  

Колеги, переходимо до наступного питання. Питання третє: проект Закону про 

підтримку іноземців та осіб без громадянства, які зазнали політичних переслідувань 

у країні громадянської належності або постійного проживання (реєстраційний номер 

5194). Доповідачем є Єлизавета Олексіївна Ясько, автор законопроекту. 

Пані Єлизавета, будь ласка.  

 

ЯСЬКО Є.О. Дякую, пане голово. 

Перше. Хочу сказати, що я дуже рада тут бути. Ніколи у вас не була на 

засіданні, тому це дуже добре, що я тут. І трошки розказати взагалі, як з'явилась ідея 

цього закону.  

В серпні того року, коли Лукашенко почав серйозно закривати всіх у  в'язниці 

вже там на найвищому рівні і люди почали, які виходили на вулиці, їх почали 

виганяти із університетів, діти, яких… переслідували їх батьків, вони опинились в 

ситуації, що вони не можуть вчитись. І почався процес, де білоруси почали думати, 

куди їхати для того, щоб працевлаштуватись, для того, щоб перевозити свої бізнеси, 

і, звичайно, в кого є діти, чи хто молодий ще, доотримати освіту. 

І ми аналізували ті фактори, які взагалі їх мотивують. І, як правило, ці люди 

їдуть в Литву або в Польщу. Ми з невеличкою командою моїх помічників, і не 

тільки, а декількох ще наших колег, вирішили, що нам треба зробити так, щоб 

Україна все-таки була конкурентною. І я знаю, що попередньо на вашому комітеті у 

вас є рішення не схвалювати цей закон. Але, тим не менш, я хочу сказати, що єдине, 

що важливо, що стосується освіти, це по суті запровадження стимулу, 

запровадження терміну розгляду студентів, через який час їм  повинні дати дозвіл на 

навчання і переводити в університети. 



Це не стосується бюджетних коштів, це стосується лише тих іноземців, 

білорусів, які можуть оплатити. По суті, зараз нема ніяких стимулів для того, щоб 

цих людей приймали швидко, і в результаті ці люди їдуть, і ті кошти, які б вони 

могли вкладати в український бюджет, в бюджети наших університетів за своє 

навчання, вони везуть в Польщу або в Литву. 

Тому от ось така ідея, було б дуже добре, звичайно, щоб Україна це 

підтримувала, особливо ми зараз на іншому комітеті будемо розглядати заяву і 

постанову по Білорусі з засудженням дій. І дуже б хотілось, щоб ми не тільки 

засуджували, а ще й запроваджували якісь там пом'якшення щодо 

працевлаштування, щодо освіти, бо вважаю, що це важливо. 

Якщо, одразу хочу застерегти, якщо дійсно нема підтримки в комітеті, тому в 

мене є пропозиція, щоб ми подумали про якісь альтернативні рішення, які б могли б 

дійсно стимулювати наші університети, щоб ми приймали цих іноземців більше і 

щоб дійсно вони не їхали в Польщу і в Литву при такій ситуації. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Єлизавета. Юлія Миколаївна Гришина, голова 

підкомітету з питань вищої освіти. Юлія Миколаївна, будь ласка. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Дякую, Сергію Віталійовичу. 

Так, дійсно, колеги, зараз ми говоримо про законопроект про підтримку 

іноземців та осіб без громадянства, які зазнали політичних переслідувань у країні 

громадянської належності або постійного проживання (реєстраційний номер 5194). 

Головним комітетом з опрацювання цього законопроекту є Комітет Верховної Ради 

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

Наш комітет є не головним у розгляді цього законопроекту. Автор 

законопроекту тільки що так, достатньо загально розповів, скажімо так, ідею, з чого 

виходили, коли писався це закон. Я зупинюся дещо детальніше на тих конкретних 

нормах, які пропонуються в цьому законопроекті. 

Я хочу звернути увагу, що на засіданні підкомітету ми теж детально цей 

законопроект розглядали, у нас теж були певні дискусії, дебати, тому що питання в 

принципі політичне, і такі обговорення жваві в нас на підкомітеті були. 



Отже, відповідно до пояснювальної записки цього законопроекту його метою 

є безпосередньо створення умов для тих іноземців, які зазнали політичних 

переслідувань у державі свого громадянства або постійного проживання, яку 

віднесено в порядку, визначеному цим законом, до переліку держав, у яких 

тимчасово відсутнє демократичне урядування та мають місце політичні 

переслідування, для отримання ними у спрощеному порядку дозволу на імміграцію, 

права постійного проживання на території України та громадянства України. 

Окрім того, сприяння - а це вже безпосередньо блок, який стосується сфери 

освіти, - сприяння вступу або переведення до українських закладів вищої освіти та 

отримання податкової  пільги в окремих випадках. 

Декілька основних тез, що передбачені цим законопроектом. Перше - це 

затвердження Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних 

справ України переліку держав, у яких тимчасово відсутнє демократичне 

урядування і в яких мають місце політичні переслідування фізичних осіб. І 

додається перелік в законопроекті. 

Друге. Визначення форм підтримки іноземців та осіб без громадянства, які 

зазнали політичних переслідувань у країні громадянської належності або постійного 

проживання, віднесеної до вищесказаного переліку.  

І третє. Внесення змін до рядку законодавчих актів з метою отримання у 

спрощеному порядку дозволу на імміграцію, права постійного проживання на 

території України, громадянства України та сприяння переведенню до закладів 

вищої освіти України.  

Проект Закону передбачає безпосередньо доповнення Закону України "Про 

громадянство України" в частині можливості подання декларації про відмову від 

іноземного громадянства особи, яка зазнала політичних переслідувань на території 

держави, яка внесена до цього переліку держав, які пропонується затвердити в 

цьому законопроекті.  

Також закон передбачає доповнення до другого закону – це Закон "Про 

імміграцію" - в частині переліку міграцій по квотах фізичними особами, які зазнали 

політичних переслідувань у країні свого громадянства або постійного проживання, 

які набули право власності шляхом укладення договору купівлі-продажу на об'єкт 

житлової нерухомості на суму не менше 80 тисяч доларів США, що повністю 



сплачена на момент укладення такого договору, або відкрили депозит в 

українському державному банку на суму, еквівалентну не менше 60 тисяч доларів 

США, строком щонайменше на два роки без можливості дострокового зняття вкладу 

або за квотою членами сімей таких осіб. 

І, на думку авторів законопроекту, завжди ми піднімаємо питання, чи буде 

мати законопроект вплив на державний бюджет. На думку авторів, додаткових 

витрат з державного бюджету закон не вимагатиме, але може мати опосередкований 

вплив на показники дохідної і видаткової частини бюджету. 

Тепер безпосередньо давайте розберемо висновки, які ми отримали від 

міністерств. Міністерство фінансів вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України щодо 

виключення пункту 7 статті 5 проекту закону України. Тобто мова йде про те, що 

Міністерство фінансів вважає, що реалізація тих положень, які передбачені 

законопроектом, може призвести до втрат бюджету, оскільки мова йде про надання 

пільгових кредитів, і тому це буде мати вплив на бюджет. Це я коротко підсумовую. 

Міністерство освіти і науки звертає увагу на такі аспекти – це вже 

безпосередньо що стосується сфери освіти, - що в законопроекті пропонується що 

безпосередньо: внесення змін до Закону "Про вищу освіту", де пропонується така 

норма, що переведення здобувачів вищої освіти з країн, внесених до переліку 

держав, у яких тимчасово відсутнє демократичне урядування і в яких мають місце 

політичні переслідування фізичних осіб, відповідно до Закону про підтримку 

іноземців здійснюється протягом одного місяця з моменту отримання відповідної 

заяви відповідно до вимог, встановлених законом. Переведення здобувачів вищої 

освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні 

програми. Тобто, якщо сказати, що нового пропонується, крім того, що вже 

передбачено в Законі "Про вищу освіту", це встановлення ось цього терміну 

переведення – 1 місяць. 

Міністерство освіти і науки не підтримує пропоноване положення, оскільки 

Міністерство освіти вважає, що переведення із закордонних закладів не 

здійснюється. Здобувачі вищої освіти, які здобували освіту у закордонних закладах 

вищої освіти, для того, щоб продовжити освіту в закладах освіти інших країн, вони 

просто відраховуються із закордонних закладів і поновлюються в закладах вищої 



освіти України. Тобто у нас передбачена ця процедура, вона регламентована, у нас 

багато таких випадків. І, в принципі, ніяких проблем тут немає. І є достатня 

кількість студентів, які кожного року використовують цю процедуру, вона 

Міністерству освіти відома. 

Тут далі блок, який стосується Міністерства закордонних справ, уже не 

стосується сфери освіти. Але я думаю, що тут потрібно зазначити, і оце, мабуть, 

найбільш важливе тут, те, що Міністерство закордонних справ не підтримує 

зазначений законопроект. 

По-перше, міністерство вважає, що законопроект порушує принцип правової 

визначеності, оскільки у нас немає юридично визначеної такої конструкції в 

законодавстві України, як демократичне урядування. І, по-друге, проект є 

незбалансованим і таким, що містить ознаки поточних та прогнозованих загроз 

національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням 

зовнішньополітичних та внутрішніх умов відповідно до розділу ІІ Стратегії 

національної безпеки України. 

Законопроект, окрім деяких сусідніх країн, може охоплювати значну кількість 

інших громадян іноземних держав, таких як Азія, Африка, Латинська Америка, де у 

тій чи іншій формі тимчасово відсутнє демократичне урядування та в яких мають 

місце політичні переслідування, чим створюється загроза просто надмірної 

імміграції в Україну з ось таких країн, які можна, в принципі, так охарактеризувати. 

І, по-третє, вказується… останнє, тут взагалі дуже багато зауважень, я назву 

три основних. Затвердження Кабінетом Міністрів України цього переліку держав, у 

яких тимчасово відсутнє демократичне врядування, однозначно спричинить 

напруженість у двосторонніх відносинах із низкою держав, в тому числі з тими, які 

традиційно є торговельно-економічними партнерами України.  

Ще є декілька зауважень. Дозвольте я вже їх не буду зачитувати, тому що ми 

їх детально розбирали на засіданні підкомітету. Підсумовуючи, я хочу сказати, що 

на засіданні підкомітету дійсно було прийнято рішення відхилити цей законопроект, 

оскільки, перше, що ми проаналізували висновки міністерства і виявили те, що у нас 

немає проблеми по переведенню студентів з інших країн. І, проаналізувавши 

висновки Міністерства закордонних справ, там, де дійсно мова йде про… коли мова 

йде про певні моменти, пов'язані з національною безпекою, вважаємо їх експертизу 



основною, і тому було прийнято таке рішення. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Миколаївна. 

Я думаю, що у нас насправді проблеми з переведенням є, тому що, наскільки я 

знаю, нехай мене поправить Андрій Олександрович, але, мені здається, що у нас 

переведення із закордонних закладів освіти взагалі не існує як терміну. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Так, я про це сказала, що у нас не існує переведення, у нас 

існує такий порядок, що ти відраховуєшся, а потім поновлюєшся на навчання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І тому під час внесення подібної норми в закон ми самі себе 

і міністерство, і Кабінет Міністрів ставимо в куток, тому що такого терміну не існує 

в Законі "Про вищу освіту" для закордонних університетів. Тому, власне, у нас і є 

механізм, коли вони відраховуються там, а ми їх зараховуємо тут.  

Але я розумію, про що говорить пані Єлизавета, про спрощення цієї 

процедури. І отут в мене… Але це не є предмет регулювання закону. Я би 

запропонував, якщо ви не заперечуєте, цю норму можна проговорити з 

Міністерством освіти і науки таким чином, щоб спростити сам порядок 

зарахування… Ми розуміємо ідею цього закону. Ми хочемо в тих країнах, в яких 

зараз є певні проблеми з демократією, просто в них умовно забрати людський 

капітал частково, особливо у вигляді студентів. Ми розуміємо це. Ми робимо це на 

державному рівні для випускників шкіл з тимчасово окупованих територій і Криму, 

це як елемент державної політики. Але в даному випадку, я думаю, що Міністерство 

освіти і науки піде вам назустріч для того, щоб створити маленьку робочу групу. Я 

думаю, ми допоможемо, якщо у вас немає контакту з Міністерством освіти, ми вам 

допоможемо. Для того, щоб спростити для них сам процес в'їзду, дозволу на 

навчання і зарахування в університет. 

Ми, в принципі, вітаємо цю ідею самі по собі. І ми розглядаємо законопроект 

іноді в загальному контексті, але ми розуміємо його ідею. І те, що нас стосується по 

освіті, у нас є пропозиція просто цей елемент вийняти з закону, скажімо так, з 

проекту закону, але в робочому порядку з Міністерством освіти напрацювати 

шляхи, як ми можемо спрощено це робити з студентами в даному випадку деяких 

країн, про які, ми розуміємо, про що говоримо. 

 



ЯСЬКО Є.О. Це було б прекрасно, з задоволенням. І, дійсно, ми могли б 

встановити просто оцю процедуру, спрощену, і встановити термін, хоча б знизити. 

Тому що зараз це може просто тривати невідомо скільки і це дуже важко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але там насправді серйозна процедура проходження, бо там 

не тільки Міністерство освіти до цього дотичне, там і Служба безпеки України, і 

міграційна, і прикордонна, і так далі. Але я думаю, що це можна зробити, і всі підуть 

назустріч, ми розуміємо, про що говоримо. 

Андрій Олександрович, ви не проти, якщо ми дамо ваш контакт пані Єлизаветі 

для того, щоб вона з вами зв'язалася з цією ініціативою, а ви спробуєте разом 

напрацювати? 

 

_______________. Абсолютно підтримую, Сергій Віталійович. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович. 

Тоді у мене є пропозиція, шановні колеги, підкоригувати рішення комітету, 

проект рішення. І ми запропонували, підкомітет запропонував законопроект 

відхилити. Якщо ви не заперечуєте, все ж таки в нашій частині ми його розглядаємо, 

є пропозиція рекомендувати Верховній Раді законопроект 5194 відправити на 

доопрацювання. 

 

_______________. Я теж хотіла це підтримати. Насправді ми тоді на 

підкомітеті розглянули так багато, але після подій в Білорусі останніх, і, зокрема, 

при зустрічі з білорусами, які вирішили Україну взяти собі, як державу обрати, в яку 

захотіли платити податки і за навчання, то я насправді підтримую, що якщо 

законопроектом це справді проблемно вирішити, щоб була ця робоча група, теж 

готова підключитися, щоб ми знайшли, зокрема для білорусів, такі умови, які би їм 

спростили вступ. Бо насправді, почувши позицію свідомо, що "я не хочу платити 

зараз державі Лукашенка податки, краще я буду підтримувати сусідню Україну", це 

якби… І нам теж… ми зацікавлені, щоб такі студенти приїжджали до нас. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлія Миколаївна, ви не будете як голова підкомітету 

заперечувати, якщо ми… 

 



ГРИШИНА Ю.М. Як я можу заперечувати голові комітету?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Миколаївна. 

Немає більше бажаючих доповнити? Андрій Олександрович, ви хочете 

доповнити? Да, будь ласка. 

 

_______________. Дякую, Сергій Віталійович.  

Шановні народні депутати, я буквально 30 секунд займу вашого часу, більше 

не буду. 

Коли всі ці події почалися, ми провели аналіз, чому вони тільки не їдуть до 

нас, а їдуть до Литви, Польщі. Насправді більшість їде до Росії. Чому? Тому що в 

білоруських закладах вищої освіти мова викладання є російська. У нас відповідно до 

закону України мова викладання або англійська, або українська. Тому вони до нас 

не їдуть. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Яке чудове застереження, Андрій Олександрович. Це дуже 

таке чудове застереження, до речі, в аспекті нашого закону, який ми скоро будемо 

розглядати. Це дуже важлива проблема, її потрібно вирішувати, Іван Григорович. 

 

_______________. Дякую. Дякую… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович. 

Шановні колеги, з вашого дозволу ставлю на голосування проект рішення 

комітету: рекомендувати Верховній Раді України законопроект реєстраційний номер 

5194, поданий народними депутатами України Єлизаветою Ясько та іншими 

народними депутатами України, відправити на доопрацювання. 

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

всім. Дякую, пані Єлизавета, за ваш час. Нам дуже приємно бачити вас у нас на 

комітеті. Заходьте частіше, подавайте більше законопроектів. 

Шановні колеги, наступний пункт порядку денного, пункт 4: проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" (реєстраційний номер 4645). Доповідачем мав би бути Петро 

Олексійович Порошенко, автор законопроекту. Його не буде. Я не знаю, пане 

Ростиславе, а ви є співавтором, напевно? 

 



ПАВЛЕНКО Р.М. Я є співавтором. Тому я думаю, що формально зможу 

коротко доповісти. Тим більше… Вибачте, ви закінчили? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, починайте. Вибачте. 

 

ПАВЛЕНКО Р.М. Дякую. Тим більше, що відання комітету там стосується 

лише … (Не чути) цей законопроект, він спрямований на упорядкуванні процедур 

щеплення, визначення пріоритетності захисту від зловживань…(Не чути) 

А щодо відання нашого комітету, там одним із положень передбачається 

зробити педагогічних представників, чи працівників, пільговою категорією щодо 

щеплення, здійснювати їх щеплення в пріоритетному порядку. І передбачити 

необхідність, щоб Кабінет Міністрів України при розробці всіх там і технічних, і 

бюджетних регулювань врахував це і взяв це за правило. 

Тому, власне, ознайомився з висновками, які нам пропонуються щодо 

голосування. Я думаю, що запропонувати профільному комітету цілком коректно, 

але на ваш розсуд, можливо, додати, що в частині відання комітету підтримуються 

ті положення, які стосуються предмету відання комітету. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ростиславе. Співдоповідачем є Володимир 

Анатолійович Воронов. Будь ласка. 

 

ВОРОНОВ В.А. Шановні присутні, інформую, що на спільному засіданні 

підкомітетів з питань раннього розвитку та дошкільної освіти та з питань загальної 

середньої інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях 19 

травня було розглянуто проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

захист населення від інфекційних хвороб" (щодо особливостей організації 

державного щеплення громадян від захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) (реєстраційний номер 4645), поданий народним депутатом України 

Петром Порошенком та іншими. 

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту закону, метою його 

прийняття є створення законодавчих засад для здійснення уповноваженими 

органами державної влади комплексних заходів із безкоштовного щеплення 

громадян для профілактики захворюваності та протидії поширенню в Україні 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 



Проектом закону шляхом внесення низки змін до Закону  "Про захист 

населення від інфекційних хвороб" пропонується механізм щеплення громадян. 

Також законопроектом пропонується зобов'язати Кабінет Міністрів внести до 

Верховної Ради проект Закону про внесення змін до Державного бюджету на 2021 

рік у частині фінансування придбання вакцини та організації заходів зі щеплення 

громадян, передбачивши, що сума коштів на потреби організованого державою 

щеплення громадян з врахуванням залучення коштів міжнародної допомоги має 

складати не менше 15 мільярдів гривень. 

Розглянувши зазначений законопроект, враховуючи  висновки до нього МОЗ, 

ГНЕУ, Мін'юсту та інших, народні депутати України - члени підкомітету вважають 

правильним залишити прийняття остаточного рішення щодо законопроекту номер 

4645 за профільним комітетом. Прошу підтримати зазначене рішення підкомітетів. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Володимире. 

Колеги, чи є в когось доповнення, зауваження? В мене є одне маленьке. Це, 

напевно, навіть побажання до авторів законопроекту. Питання в тому, що, по-перше, 

порівняльна таблиця відрізняється від тексту закону. Бо я просто намагався 

розібратися, про що закон, і почав читати, і коли відкрив закон, зрозумів, що він 

відрізняється від порівняльної таблиці, але питання навіть не в цьому. Там це нас 

стосується як освітнього комітету в одному маленькому питанні, як мені так 

здалося, - це в порядку щеплення різних категорій населення. І в порядку, який 

пропонується, йдуть, якщо я не помиляюся, медики, військовослужбовці, люди 

похилого віку, працівники освіти.  

В мене взагалі викликає величезний дисонанс, коли я бачу, коли ми ділимо 

категоріально людей, це мені не подобається саме по собі, але я думаю, що набагато 

важливіше було б забезпечити вакцинами всіх, і тоді не треба буде ділити на людей, 

хто важливіший, хто менш важливий, тому що з цим можна сперечатися. Насправді 

через те, що я не думаю, що працівники сфери освіти контактують з меншою 

кількістю людей, ніж інші категорії працівників, тому тут просто питання, якщо 

можна було б, це прибрати або.є.. ну, я просто не хочу, щоб одні були важливіші за 

інших. Ми ж розуміємо, да?  

Пане Ростиславе. 

 



ПАВЛЕНКО Р.М. Дякую за коментар. Річ у тім, що цей законопроект 

готувався, як ви бачите, ще в січні місяці, до того, як приймалася більшість 

управлінських рішень, в тому числі Кабінетом Міністрів, і певні норми вже 

застаріли, тому ми будемо переконувати профільний комітет, щоб це було прийнято 

за основу, а далі вже доопрацьовувати. Але, в принципі, те, що пропонує підкомітет, 

ніби відповідає цій логіці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді, якщо немає більше доповнень, зауважень і 

застережень, є пропозиція підтримати пропозицію підкомітету і проголосувати за 

проект рішення комітету: рекомендувати головному комітету визначитися шляхом 

голосування щодо законопроекту 4645. 

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

колеги, дуже вдячний. Рішення прийнято. 

Наступний пункт порядку денного, пункт 5: проект Постанови про заходи, 

спрямовані на вшанування пам'яті загиблих дітей та посилення соціального захисту 

дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

(реєстраційний номер 5373). Доповідачем мала би бути Королевська Наталія 

Юріївна, але, на жаль, її немає. Співдоповідачем є Сергій Валерійович Колебошин.  

Сергій Валерійович, будь ласка. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, дійсно, враховуючи той факт, що вчора ми 

проголосували фактично 5343, який за суттю і за назвою навіть дуже близький до 

5373, враховуючи … Я не буду просто довго говорити, наш комітет не є головним, 

але пам'ятаємо, вчора 308 голосів "за" було і хвилина мовчання. 

Враховуючи те, що наш комітет не є головним, і враховуючи той політичний 

підтекст, який є в цьому питанні, і те, що дійсно у нас на сході війна, є пропозиція, я 

думаю, всі розглянули всі висновки відповідних міністерств, відповідних структур, є 

пропозиція (нехай що і після вчорашнього голосування це радше номінальне, аніж 

предметне питання) проектом рішенням комітету підтримати проект Постанови про 

заходи, спрямовані на вшанування пам'яті загиблих дітей та посилення соціального 

захисту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Сергій Валерійович.  

Колеги, чи є доповнення, зауваження? 



ПАПІ Н.Р. Так. Я хотіла уточнити, чим ці дві постанови відрізняються. Там 

відрізняються суттю. Тут в подачі Королевської це просто збройні конфлікти на 

території України. А те, що ми проголосували проти збройного вторгнення, чи 

агресії, і відповідно саме ж ОПЗЖ цієї постанови не підтримало, не дало жодного 

голосу. 

Шкода, що…(Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Я думаю, що після вчорашнього голосування вона і не 

з'явиться, скоріш за все, в залі. Але оскільки це про пам'ять загиблих дітей, я думаю, 

що політично ми зробили би правильний вчинок, якби…(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є ще доповнення, зауваження до пропозиції 

Сергія Валерійовича? 

 

ПІПА Н.Р. Я, мабуть, утримаюсь, бо мені здається, що проголосована 

постанова вирішує всі питання, а ця – це просто законодавчий спам. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. (Не чути) 

 

ПІПА Н.Р. Я б ту підтримала, і нехай вона вступає в дію. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми не головний комітет. 

Підтримаємо пропозицію Сергія Валерійовича. Хто за таке… 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Це пропозиція підкомітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію Сергія Валерійовича 

підтримати це рішення і рекомендувати прийняти за основу. Прийняти в цілому, за 

умови врахування зауважень. Шановні колеги, хто – за, прошу проголосувати. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. Підтримую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Очевидно.  

Хто – утримався? Хто – проти? Володимир Воронов, ви? Ви за, проти чи 

утрималися? 



ВОРОНОВ В.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Дякую, шановні колеги. Двоє – утрималися, всі інші – за. Рішення прийнято. 

Шановні колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного - це 

пункт "Різне". Тут, колеги, в мене є пропозиція: перше - прийняти рішення комітету 

про внесення змін до плану роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на 

період п'ятої сесії дев'ятого скликання. Він всім вам розданий, до нас надходять нові 

законопроекти, які реєструються, ми їх включаємо в план роботи комітету. Якщо 

нема заперечень…  

Колеги, чи є заперечення і доповнення? Юлія Миколаївна, Валерій 

Вікторович? Якщо немає, то прошу підтримати і проголосувати, шановні колеги. 

Хто – за? Зміни до порядку. Дякую, колеги. Одноголосно. Дякую, Олександр 

Анатолійович. Будь ласка, Сергій Валерійович, прошу. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, є пропозиція щодо того, що враховуючи той факт, 

що у нас… і ми напередодні 30-річчя Незалежності, і відповідно будуть 

розглядатися питання щодо відзначення людей, які працюють зокрема у сфері 

освіти і науки, в мене є пропозиція до комітету висунути від нашого комітету на 

фактично присвоєння звання "Заслужений працівник освіти і науки України" голову 

нашого комітету Сергія Віталійовича Бабака. Людина, яка 24 роки працює у сфері 

освіти і науки, людина, яка вже другий рік, скажімо так, на вістрі взагалі вирішення 

всіх питань у сфері освіти і науки. Людина, яка є автором багатьох монографій і 

підручників, які використовуються в освітньому процесі багатьох вищих навчальних 

закладів. Людина, яка є автором, здається, 142 законопроектів, з яких 49 прийняті 

Верховною Радою, і левова частина з них стосується саме питань освіти і науки.  

Саме тому, враховуючи те, що я виклав, враховуючи те, що Сергій 

Віталійович за сумлінну працю був нагороджений Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України, і взагалі, що я буду додавати, якщо ми всі тісно поруч працюємо 

вже не перший рік. Саме тому я виходжу до вас із пропозицією щодо підтримки 

цього рішення. І  звернутися відповідно по інстанціях для того, щоб дійсно Сергій 

Віталійович був представлений на звання "Заслужений працівник освіти України".  

Дякую.  



ГРИЩУК Р.П. У мене є питання-пропозиція. Я повністю погоджуюсь з 

пропозицією пана Сергія, і у нас же не обмежена однією особою кількість, я б теж 

запропонував тоді на цю посаду Юлію Миколаївну Гришину.  

Знаєте, нам цікаво один про одного розказувати, тому що ми, в принципі, все 

так детально знаємо: і про трудовий стаж, 21 рік науково-педагогічного стажу, це 

по-перше; по-друге, шлях від асистента до професора кафедри, до декана, до 

проректора і потім до члена Комітету освіти, науки та інновацій. Що, в принципі, я 

вважаю, також можна вважати… знаєте, тут рік за два освітньої діяльності. Тому що 

та кількість проведених ТСК, проведених законопроектів, 111 поданих, у Юлії 

Миколаївни 28, я подивився,  28 стали законами. ТСК, юридична освіта. Тому, якщо 

можна, я б також в наше рішення додав би ще Юлію Миколаївну Гришину.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Вже починають рости.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, колеги. Насправді, трішки неочікувано, але 

неймовірно приємно, і, сподіваюсь, комітет підтримає, і мене, і Юлію Миколаївну.  

Шановні колеги, слово передаю Сергію  Валерійовичу.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, тоді відповідно до тих пропозицій… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Вибачте, Сергій Валерійович, можна я теж, буквально, 

скажу слова подяки. Дякую Роману, і, колеги, теж дякую і сподіваюсь на підтримку. 

Сподіваюсь… Дякую за пропозицію таку, я про це зараз. Дякую. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колеги, відповідно до пропозиції, яка  пролунала від мене 

і від Романа Павловича, ставлю на голосування пропозицію підтримати обидві 

кандидатури та висунути на присвоєння звання "Заслужений працівник освіти 

України".  

Хто – за? Ростиславе? 

 

_______________. (Не чути) 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякуємо, колеги. Одноголосно. Я думаю, що колеги, яких 

ми висунули, внаслідок конфлікту інтересів не голосували.  

(Загальна дискусія) 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи є у нас ще питання?  

По-перше, ми вам дуже вдячні з Юлією Миколаївною за підтримку. І повірте, 

ми робили, робимо і будемо все робити для того, щоб наша освіта була кращою, 

якісною і інклюзивнішою, і науки і інновації, звісно, також. 

Шановні колеги, чи є у нас ще питання в "Різному"? Якщо ні, то дякую вам 

всім за приділений час. Засідання завершено. Гарного вам всім дня і продовження 

робочого тижня.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. Принагідно нагадаю, що о 16:30 буде робоча група по 

4629-1 - мережі старших шкіл. І хто бажає, будь ласка, доєднуйтесь. 


