
 

СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

09 лютого 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …Верховної Ради України Комітет з питань освіти, науки 

та інновацій. 

Сьогодні в порядку денному п'ять питань. 

Перше. Про стан реалізації положень Закону України "Про освіту" та 

Закону України "Про повну загальну середню освіту" в частині зовнішнього 

забезпечення якості освіти: проблеми нормативно-правового забезпечення 

проходження сертифікації та атестації педагогічних працівників. 

Друге. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо підвищення збалансованості місцевих бюджетів. 

Третє. Проект Закону про внесення змін до статті 103-2 Бюджетного 

кодексу України щодо фінансування міжшкільних ресурсних центрів. 

Четверте. Інформація про роботу Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій за період шостої сесії дев'ятого скликання. 

І п'яте. "Різне". 

Колеги, чи є у когось доповнення, зауваження до порядку денного? Якщо ні, 

то прошу проголосувати. 

Хто – за? 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – підтримую. 

 

ВОРОНОВ В.А. Воронов – підтримую. 

 

КОВАЛЬ О.В. Коваль – за. 

 

ПІПА Н.Р. Піпа – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, одноголосно, рішення прийнято. 
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Шановні колеги, перед тим, як перейти до порядку денного, дозвольте 

виконати відкладену, але почесну місію і нагородити Грамотою Верховної Ради 

України за заслуги перед українським народом завідувача кафедри загальної та 

теоретичної фізики Одеського державного екологічного університету, доктора 

фізматнаук професора Герасимова Олега Івановича. 

Шановні колеги, приємна місія виконана, переходимо до розгляду першого 

питання. Про стан реалізації положень Закону України "Про освіту" та Закону 

України "Про повну загальну середню освіту" в частині зовнішнього забезпечення 

якості освіти: проблеми нормативно-правового забезпечення проходження 

сертифікації та атестації педагогічних працівників. Доповідачами у нас будуть 

представники Міністерства освіти і науки та Державної служби якості освіти, 

співдоповідачем Сергій Валерійович Колебошин – заступник голови комітету. 

Шановні колеги, якщо коротко, щоб в двох словах ввести в курс справи, ми 

отримуємо масу звернень від вчителів, які пройшли сертифікацію. Нагадаю, що з 

19-го року, наскільки я пам'ятаю, у нас почався процес сертифікації вчителів. Це 

серйозна комплексна історія насправді і Положення про сертифікацію у нас, 

звісно, датоване 19-м роком, а Положення про атестацію, яку повинні проходити 

всі вчителі, датоване 2010 роком і, звісно, воно не враховує те, що було змінено 

під час впровадження сертифікації вчителів. І зараз ті, хто пройшли сертифікацію, 

масово звертаються до нас і кажуть про те, що на місцевому рівні їх змушують 

проходити атестацію, незважаючи на вже пройдену сертифікацію, і не хочуть 

зараховувати сертифікацію в атестацію, що насправді виглядає трішки абсурдним, 

але розумію, що це потребує певних дій з боку виконавчої влади. 

Отже, я вас коротко ввів в курс справи і, з вашого дозволу, передаю слово 

заступниці міністра освіти і науки Роговій Вірі Борисівні. Будь ласка. 

 

РОГОВА В.Б. Шановний голово, шановні народні депутати, дозвольте 

доповісти з цього питання. Відповідно до статті 51 Закону України "Про освіту" 

прийнятого, дійсно, ще у вересні 17-го року, сертифікацію педагогічних 

працівників визначено як зовнішнє оцінювання професійних компетентностей 

педагогічних працівників. Зазначеним законом доручалося розробити і відповідні 

нормативно-правові акти до 28 вересня 18-го року. 
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Урядом затверджено Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників і визначено проведення пілотного проекту щодо сертифікації від 19-

го до 21-го років Постановою Кабінету Міністрів від грудня 18-го року за 

номером 1190. У 2019 році за результатами першого року пілотування було 

внесено ще зміни до положення Постановою Кабінету Міністрів від грудня місяця 

19-го року за номером 1094. У пілотному проекті за три роки взяли участь 4 

тисячі 170 учителів початкових класів. З них успішно пройшли сертифікацію 63 

відсотки, це більше 2 тисяч 630 учнів, учителів, пробачте. 

Наказом Міністерства освіти від 4 січня за номером 3 про деякі питання 

проведення сертифікації у 22-му році визначено проходження сертифікації 

педагогічних працівників саме у цьому році. Зокрема встановлено, що 

здійснюватиметься сертифікація вчителів початкових класів за квотою, 

встановленою Міністерством освіти і науки, це буде 2,5 тисячі, в попередньому 

періоді було 2 тисячі вчителів. В квітні місяці здійснюватиметься їх реєстрація 

відповідно до цього наказу і у вересні буде проведено незалежне тестування 

фахових знань і умінь. Упродовж жовтня-листопада служба якості освіти 

проводитиме вивчення педагогічного досвіду та самооцінювання педагогічних 

працівників, які успішно пройдуть тестування. 

За наказом міністерства розроблено проект програми незалежного 

тестування фахових умінь і знань учасників сертифікації, який до 15 лютого 

розміщено на сайті Міністерства освіти для громадського обговорення. Зазначена 

програма врахувала вимоги нових професійних стандартів вчителів податкових 

класів. Фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти розпочато 

роботу над розробленням завдань для проведення незалежного тестування. 

З метою продовження сертифікації вчителів початкових класів, враховуючи 

весь позитивний досвід реалізації зазначеного пілотного проекту, а також 

запровадження сертифікації вчителів у базовій школі, Міністерством освіти і 

науки дано доручення Державній службі якості освіти підготувати проект 

постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

від грудня 18-го року за номером 1190. Станом на 9 лютого інформуємо: проект 

постанови погоджено Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової 
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трансформації і Міністерством юстиції. Після отримання висновку Міністерства 

економіки України проект постанови буде внесено Кабінету Міністрів України. 

На виконання частини четвертої статті 51 Закону України "Про освіту" і 

частини першої статті 48 Закону України "Про повну загальну середню освіту" 

міністерством розроблено проект нового положення про атестацію педагогічних 

працівників. Слід зазначити, що згідно "Перехідних положень" Закону України 

"Про освіту" це положення також мало бути розроблено ще до вересня 18-го року, 

і ми це визнаємо, що нам треба багато ще допрацювати. 

У період з 6 вересня по 5 жовтня проект положення пройшов громадське 

обговорення. У ході консультацій з громадськістю отримано дуже багато 

зауважень, було їх 82, і пропозицій від органів виконавчої влади, закладів освіти, 

громадських об'єднань, фізичних осіб, за результатами яких положення було 

доопрацьовано. Наразі проект положення підписано міністром освіти і науки 

України і направлено для узгодження заінтересованими органами. Положенням 

передбачено реалізацію частини сьомої статті 49 Закону України "Про повну 

загальну середню освіту" щодо зарахування успішного проходження сертифікації 

як атестації педагогічних працівників. Зазначаємо, що в 2021-2022 навчальному 

році атестація у закладах освіти здійснюватиметься відповідно до Типового 

положення про атестацію і затверджено Наказом міністерства дійсно 2010 року за 

номером 930 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції. 

З метою вирішення проблем збереження кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань та унормування прийому заяв від педагогічних працівників, 

які успішно пройшли сертифікацію у 2019-2021 роках, для проведення їх 

позачергової атестації проектом наказу міністерства передбачена можливість 

продовження термінів, визначених чинним Положенням про атестацію 

педагогічних працівників, до завершення цьогорічної атестації. 

Дякую за увагу, доповідь закінчено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віра Борисівна. 

Руслан Васильович Гурак – голова Державної служби якості освіти. 

Доброго дня, пане Руслане. 
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ГУРАК Р.В. Доброго дня, Сергій Віталійович! Доброго дня, шановні 

народні депутати України! Виступ Віри Борисівни настільки був обґрунтований і 

вичерпаний, що навіть немає що доповнити і добавити. 

Тому можу тільки єдине сказати, що сертифікація відбулася, ми мали три 

роки пілотування процедури сертифікації, три роки це були різні інструментарії і 

різні підходи до проведення такої сертифікації. І мушу із впевненістю сказати, що 

ми маємо довіру до сертифікації, і ми маємо високу довіру до тих механізмів, які 

ми застосували під час проведення сертифікації. 

Питання, які виникають щодо зарахування під час проходження 

сертифікації наступної категорії або підтвердження попередньої, ми про це 

знаємо, з Міністерством освіти ми над цим працюємо, і я більш як переконаний, 

що в новому порядку про проходження атестації ці питання будуть врегульовані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Васильовичу. 

Сергій Валерійович Колебошин – заступник голови комітету. Будь ласка, 

Сергій Валерійович. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Дякую, колеги. 

Доброго дня, Сергій Віталійович, доброго дня, колеги, доброго дня всі, хто 

нас дивиться! Ну, насправді от позаду мене фактично весь мій виступ написаний, 

і можна було б нічого і не говорити більше, і я вважаю, що насправді ми вже 

зробили те, що мали зробити фактом винесення цього питання на комітет і того, 

що це питання рухається. 

Але все ж таки давайте ще раз пройдемо по певних датах. Дійсно, ми 

прийняли Закон "Про повну загальну середню освіту", восьма Рада прийняла 

Закон "Про освіту". І як казала Віра Борисівна, у нас положення сертифікації до 

кінця вересня 18-го року. А ось положення про атестацію нове мало б з'явитися до 

середини березня минулого року. Станом на сьогодні ми знаємо, що цього 

положення немає. 

Є об'єктивні чинники. Я не буду їх зараз виносити на загал. Ті, кому треба, 

їх знають. Але з точки зору звичайного пересічного вчителя, який проходить 

процедуру сертифікації, а ми дійсно, я думаю, що всі погоджуємось, що це 
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прогресивна процедура, що воно того варте, і потім має проблеми із або званням, 

або з категорією, це абсолютно неприпустимо. 

Зрозуміло, що зараз треба прийняти це положення. І зрозуміло, що 

міністерство зараз активно над цим працює. Але давайте зауважимо, що в 

оперативному плані МОНу …(Не чути) березень. Ну, це, здається, о'кей. Але це ж 

не все. Ще там має пройти воно процедури в Мін'юсті. В Мін'юсті юстування 

заплановано на квітень-травень. Давайте не будемо забувати, що атестаційні 

процеси завершуються в основному до 10 квітня. Тобто, якщо на сьогодні 

сертифікованим вчителям хоча б якось дають, за інформацією, яку ми збирали, 

категорію, але звання, посилаючись на старе це положення, вони не отримують. 

Тому, мені здається, одним з основних завдань зараз є не тільки прийняття 

цього положення, а зробити все, щоб це положення було прийнято, офіційно 

набуло чинності до завершення атестаційних процедур. Для цього треба активно 

попрацювати відповідним виконавчим органам влади, яким делеговано ці 

повноваження. 

Я не буду знову ж таки повторюватись. Я ж кажу, те що написано, фактично 

я все сказав. Я трохи, користуючись нагодою і цим виступом, подивився б ще 

більш стратегічно на взагалі питання підготовки та перепідготовки вчителів. 

По-перше, всі ми розуміємо прогресивність процедури сертифікації. Але, 

якщо порівняти кількість вчителів, які проходять цю процедуру із кількістю 

вчителів в країні, ну, там помножити на 5, оскільки раз на 5 років, ми розуміємо, 

що цієї кількості, ну, вони ніяк не співставні. Вартість сертифікації якісної досить 

велика, Віра Борисівна наводила кількість, там декілька, 2 тисячі, 3 тисячі, чотири 

тисячі там, я не знаю, ми розуміємо, що 400 тисяч вчителів будуть проходити 

сертифікацію сто років з такими темпами. Тобто або нам треба збільшувати 

потужності цієї процедури, погоджуючись з тим, що це крута процедура, або нам 

треба переглядати саму процедуру сертифікації для того, щоб вона дійсно 

працювала для всіх, для будь-якого бажаючого, а не вони стояли там в чергах, 

чекали, я не знаю, як відбувається. 

І друге. Ми заклали з вами в законодавстві всі механізми для того, щоб 

створився ринок підготовки та перепідготовки вчителів Законом "Про повну 

загальну середню освіту", "Про освіту" просто. Але насправді він не створився, 
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99, я думаю, відсотків перепідготовки досі відбувається на базі обласних академій 

неперервної освіти, які, до речі, фінансуються зовсім, там є субвенція НУШ, 

зрозуміло, по якій там трохи вони отримують, але така регулярна перепідготовка, 

це бюджети утримання обласних рад, тобто в державному бюджеті ми не 

закладаємо кошти на створення ринку, ринок не буде створений, якщо не 

закладати туди кошти. Зараз якщо якась структура забажає робити 

перепідготовку, як мікробізнес, це не такий бізнес прямо аж, що всі туди 

побіжать, але будуть люди, які готові це робити, бо для них це справа життя. Але 

як цей бізнес буде жити? Гроші не йдуть за вчителем, гроші, вони в бюджеті 

утримання обласними радами. 

Тобто зрозуміло, що це не стосується цього питання, але я просто знаючи, 

що нас дуже багато людей зараз дивляться, хотів би звернути увагу нашу спільну 

на ці дві великі проблеми. А якщо повернутися до, власне, того питання, яке ми 

обговорюємо, слава богу, що положення вже є і воно вже проходить певні 

процедури. Знову ж таки зауважую, що це дійсно, я хотів би казати, скажімо так, 

як то кажуть, як Іван Григорович вимикає мікрофон, якщо я зараз вимкну, то 

сурдоперекладач побачить, що я міг би сказати по цій ситуації. Це не нормально, 

треба зробити так, щоб ми не розглядали взагалі ці питання, щоб вони просто 

проходили своїм шляхом: прийнятий закон, прийняті підзаконні акти – все 

поїхало. Я озвучу, власне, той проект рішення, який запропонований, і на цьому 

свій виступ закінчу. 

Перше. Взявши інформацію до відома, визначити реалізацію законів 

України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" …(Не чути) 

редакції положення про атестацію педпрацівників такою, що відбувається з 

неприпустимим порушенням термінів, призводить до незручностей для 

педпрацівників і вимагає невідкладних дій із запровадження нового положення 

про атестацію педпрацівників. 

Третє. Враховуючи графік атестації педпрацівників у 22-му році і проблеми, 

що накопичуються із присвоєнням педкатегорій, педзвань педпрацівникам, 

запропонувати Міністерству освіти і науки України забезпечити прийняття і 

запровадження нового положення про атестацію педпрацівників повністю 

відповідного законам України "Про освіту" і "Про повну загальну середню освіту" 
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у чинній редакції не пізніше завершення атестаційних процесів у закладах 

загальної середньої освіти і атестаційних комісіях другого і третього рівня у 2022 

році, про що повідомити комітет. 

І четверте. З метою забезпечення реалізації чинних норм закону протягом 

перехідного періоду, тобто зараз, якщо там щось не встигаємо, запропонувати 

Міністерству освіти і науки України розіслати керівникам органів управління 

освіти і керівникам закладів загальної середньої освіти України лист-роз'яснення, 

в якому зазначити, що положення частини четвертої статті 51 Закону України 

"Про освіту" і частини сьомої статті 49 Закону України "Про повну загальну 

середню освіту" є станом на теперішній час обов'язковими для застосування на 

всій території України, що успішне проходження сертифікації має зараховуватись 

як проходження атестації педпрацівником, а також є підставою для присвоєння 

педпрацівникові відповідної кваліфікаційної категорії педагогічного звання тощо. 

Дякую, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович. 

Сергій Іванович Горбачов, долучитесь? Будь ласка. 

 

ГОРБАЧОВ С.І. Шановні народні депутати, шановні колеги, які дивляться 

це наше засідання! Ситуація справді неприпустима. І я цілком погоджуюсь з 

паном Колебошиним. Оскільки ця ситуація підважує найбільш цінний і найбільш 

вразливий компонент вчительської праці. А саме активність і бажання 

підвищувати кваліфікацію. 

Люди ризикнули, пішли на незнайому процедуру. Пройшли дуже важкі 

випробування, про що, до речі, свідчить те, що не сто відсотків отримали 

сертифікацію, а 63. Тобто це реальний відбір, реальний іспит, і коли людина, 

пройшовши такий важкий шлях, отримає в результаті відмову атестаційної комісії 

або керівника закладу, що а от це не передбачено. 

Ви знаєте, я не одноразово звертався з пропозиціями як найшвидше 

ухвалити це положення в тій частині, яка усуває от ці розбіжності. Бо навіть Віра 

Борисівна підготувала у вересні минулого року дуже гарний лист-роз'яснення 

стосовно цієї процедури. Але цього недостатньо. Бо, на жаль, правова обізнаність 

і компетентність наших керівників деяких бажає бажати дуже й дуже багато 
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кращого, бо людям треба просто втокмачувати в голову, що закон має безумовну 

перевагу над підзаконними актами. Це здається настільки сюрреалістично, коли 

це доводиться доводити, але це так відбувається, ми маємо десятки звернень 

досвітнього омбудсмена, де люди просто, знаєте, вони просто загублені, бо не 

розуміють, що відбувається. Вони мають, ну, це право по закону є, роз'яснення, а 

керівники закладів освіти і органів управління освіти, до речі, також до цього 

долучаються, починають оце зупиняти. 

Тому треба негайно ухвалювати положення, де передбачити, що дата 

подання заяви сертифікації не 10 жовтня, а для тих, хто отримав сертифікацію, 

оцю дату треба продовжити, принаймні до кінця року, коли людина вже має 

сертифікат. Це треба передбачити і написати от такенними літерами: жодних 

додаткових процедур у закладі освіти, якщо людина принесла цей сертифікат, не 

має бути в принципі. Вимоги до вчителя проходити додаткові процедури є грубим 

порушенням і має каратися негайною доганою керівнику закладу освіти. От я 

дуже прошу це прискорити якомога швидше. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергію 

Колеги, чи є в когось бажання висловитися чи бажання репліки? 

 

ПІПА Н.Р. Я хотіла сказати, що ще в квітні 21-го року писали звернення на 

МОН прийняти невідкладно  зміни цього положення. І після того мені сказали, що 

от вже є проект, воно розроблено і воно було винесено на громадське 

обговорення. А відповідно далі долі ми цього не бачимо, взагалі ми бачимо, окрім 

розіслання роз'яснення, що буде далі відбуватися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 

 

_______________. Далі зрозуміло, Наталія Романівна, далі, Віра Борисівна ж 

сказала, зараз нове положення є, зараз воно проходить всі процедури. Просто 

справа в тому, що не до травня треба це зробити, а до закінчення цьогорічної 

атестаційної кампанії, скажімо так. Тут, якщо треба, ми готові долучатися і з 

Мін'юстом, щоб по нашим, скажімо так, депутатським каналам, я всіх закликаю 

до того, щоб допомогти міністерству прискорити цю процедуру, цей процес, раз 

уж ми увійшли в таку… 
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ПІПА Н.Р. Але все ж таки що сталося таке, що тоді після громадського 

обговорення його зняли і далі ніхто не рухав? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя, я не думаю, якщо чесно, що це зараз предмет 

розбору нашого комітету, ми вже минулого комітету розбирали питання і теж не 

поглиблювались чому у нас не внесені були нові пріоритетні напрямки науки і 

техніки. Питання в тому, що вже факт стався і ми вже розбираємося з тим, що 

стається. 

Якщо я правильно пам'ятаю, то, Віра Борисівна, я не знаю, поправте мене, 

якщо ні, успішне що в законі, здається, є в норма, що успішне проходження 

сертифікації є підставою для зарахування як атестація і є підставою для 

присвоєння наступного педагогічного звання. 

Скажіть, будь ласка, я розумію, що зараз ми це і в рішенні пропишемо, і я 

знаю вашу позицію як міністерства, тут питання не в тому хто і чому допустив те, 

що вже сталося, все одно за міністерство відповідає лише одна людина політично, 

ми ж це розуміємо, і це міністр, тому тут трішки про інше. Ми всі допоможемо по 

своїм каналам, як сказав Сергій Валерійович, прискорити погодження всіма 

ЦОВВами цього нового положення і поговоримо з Кабінетом Міністрів, і зі свого 

боку докладемо зусилля. Але скажіть, будь ласка, чи ми можемо справді зробити 

зараз лист роз'яснення на всі суб'єкти для того, щоб вони, поки немає нового 

положення і нової методики, здається, вони ж там, здається, разом входять, щоб 

вони посилалися саме на статтю закону, яка це чітко прописує. 

Тому що, чесно кажучи, величезна кількість звернень, причому коли читаєш 

крик душі людини з сільської місцевості, зі школи, воно так трішки б'є насправді 

по серцю, тому виглядає це не дуже круто. В нас з 19-го року вже сертифікація 

насправді, а в нас досі немає положення, яке враховує цю сертифікацію. Я 

розумію, що ми зараз все це виправимо, але, якщо можна, давайте зробимо цей 

лист-роз'яснення, щоб він там сьогодні-завтра пішов і ми зняли це питання от 

зараз, щоб воно не горіло. А те, що нам справді це положення треба прийняти до 

закінчення процесу атестації, я дуже категорично підтримую Сергія 

Валерійовича, нам всім треба докласти до цього зусиль. Зможемо? 
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ПІПА Н.Р. У мене тільки тут уточнення. Ми листи просимо розіслати на всі 

департаменти областей, а вони на громади чи відразу ми просимо, щоб вислали 

прямо на всі громади? 

 

РОГОВА В.Б. …на департаменти освіти, управління обласні, а вони 

відповідно до своїх повноважень, вони розсилають на громади наш же лист. 

 

ПІПА Н.Р. Добре. Дякую.  

 

_______________. Але ж він буде оприлюднений на сайті міністерства? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, він, звісно, Віра Борисівна, він же буде 

оприлюднений, правда? Звісно, він буде у відкритому доступі і кожен народний 

депутат може… Можемо допомогти просто в повідомленні своїм громадам по 

своїх округах, це буде, я думаю, що нормально і доречно. Колеги, чи є ще в когось 

бажання висловитись? Іван Григорович, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Я підтримую пропозиції, які висловлені колегою 

Колебошиним. І ключове слово "неприпустимість". Неприпустимість між тим, що 

треба, між тим, що хочемо, і з тим, що можемо. І останнім часом щось дуже 

багато таких неприпустимих і деякі нам незручно виносити на парламент, в зал 

Верховної Ради і щось продовжувати, позичаючи очі в Сірка. 

Тому я хочу просто звернутися під мікрофон, звернутися все-таки до 

міністерства. Друзі, щось багато накопичується отаких неприпустимих в сфері, де 

неприпустимого повинно бути мінімально, мінімізовано це все повинно бути. 

Вибачте, це ж не газова сфера, не сільське господарство, де дуже великі 

залежності від зовнішніх факторів, від багато чого. А це все в своїх руках, це все в 

своїх руках, це якість інституції просто. 

Тому, підтримуючи рішення, все-таки, друзі, під мікрофон: нам незручно 

виходити інколи на засідання Верховної Ради, продовжуючи дещо, дещо 

відтерміновуючи. Цифра названа, скільки ми десятків років, якщо будемо такими 

темпами, скільки десятків років знадобиться. А люди крик душі. Це живі люди, а 

за цими живими людьми наше майбутнє, покоління майбутні. Це мотивація, це 

розчарування в професії, пішло-поїхало. Неприпустимо, давайте вийдемо з цим ... 

(Не чути) Це значить треба перебудовуватися. Підтримую проект рішення. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. 

Ще є бажаючі? Якщо ні, то, шановні...  

 

ГУРАК Р.В. Я прошу, Сергій Віталійович, якщо ви дозволите, буквально 

одну репліку і одну тезу, прийняти це пояснення. З приводу довгого процесу 

прийняття положення про атестацію, насправді тут може бути тільки ще одна 

мотивація. Оскільки сертифікація закінчувалася третій рік і ми на підставі 

сертифікації ми давали теж пропозиції і обґрунтовували один з варіантів 

об'єднання цих двох процедур. І ми збиралися багатьма робочими групами, і в 

тому числі Сергій Валерійович брав в одній з таких робочих груп, де ми із 

зацікавленими сторонами приймали рішення залишати атестацію в такому 

вигляді, як її змінювати, як застосовувати процедуру сертифікації. І всі дійшли 

тоді згоди, що атестацію ми залишаємо. 

Тому в якості обґрунтування прошу це врахувати також, що цей процес був 

ще також тривалий в часі тільки із-за того, що потрібно було вже до кінця 

вирішити питання, а в якому вигляді залишати атестацію. І, власне, сертифікація 

мала дати відповіді на ці питання. І оскільки ми тільки от нещодавно прийняли 

остаточне рішення, що ми залишаємо і той, і той варіант і продовжуємо їх 

розвивати, і це хочуть вчителі насправді. Тому я вважаю, що тут є і об'єктивні 

причини з того, що це положення про атестацію так довго було на громадському 

обговоренні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Васильович, зараховується. 

Шановні колеги, якщо немає більше бажаючих обговорити, є пропозиція 

поставити проект рішення комітету на голосування, він вам всім розданий, з 

урахуванням того, що ми зараз проговорили. Секретаріат я прошу внести в 

рішення комітету те, що зараз, до чого ми дійшли. 

Хто – за? Прошу проголосувати. 

 

ВОРОНОВ В.А. Воронов – підтримую. 

 

КОВАЛЬ О.В. Коваль – підтримую. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – підтримую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання. Пункт другий порядку денного: Проект 

Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення 

збалансованості місцевих бюджетів (реєстраційний номер 5693). Доповідачем 

мала би бути Галина Васильченко – автор законопроекту, народна депутатка, але 

я її не бачу. Тому співдоповідачем є Олена Георгіївна Лис, голова підкомітету з 

питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово 

окупованих територіях. Олена Георгіївна, будь ласка. 

 

ЛИС О.Г. Доброго дня, колеги! Дякую, пане голово. 

Даний законопроект, поданий народним депутатом Васильченко та іншими 

народними депутатами, є головним в опрацюванні в Комітеті з питань бюджету. 

метою законопроекту є підвищення збалансованості місцевих бюджетів на рівні 

контролю за бюджетними коштами, а також загальне вдосконалення бюджетних 

процедур. В частині предметів відання Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій законопроектом пропонується внести наступні зміни до Бюджетного 

кодексу України. Здійснення з державного бюджету видатків з компенсації 

пільгового проїзду, пільг послуг зв'язку і інших передбачених законодавством 

пільг, які призначаються відповідним категоріям осіб. Спрямування освітньої 

субвенції на оплату праці педагогічних працівників у дошкільних закладах і 

врегулювання питання фінансування ліцеїв з місцевого бюджету в громадах з 

чисельністю менше ніж на 50 тисяч осіб. 

Підкомітет з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на 

тимчасово окупованих територіях 29.11.2021 року розглянув даний законопроект, 

врахувавши всі зауваження, які були надані Міністерством освіти і науки 

України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, 

Міністерством соціальної політики України, Асоціацією районних та обласних 

рад і Комітетом з питань інтеграції України до Європейського Союзу, 

Національною академією наук України і прийняв рішення та пропонує комітету 

відправити даний законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Георгіївна. 
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Віра Борисівна, яка позиція міністерства з цього питання? 

 

РОГОВА В.Б. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, чи є в когось бажання висловитися по цьому законопроекту? Якщо 

ні, то вважаємо, що всі ознайомилися з висновками, ознайомилися з проектом 

рішення. 

Ставлю на голосування проект рішення: законопроект 5693 рекомендувати 

відправити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Хто – за, прошу голосувати. 

 

ВОРОНОВ В.А. Воронов – підтримую. 

 

КОВАЛЬ О.В. Коваль – підтримую. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую, колеги. Одноголосно рішення прийнято. 

 

ПІПА Н.Р. Піпа – утримується. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Романівна – утрималась. Да. 

Дякую, шановні колеги. 

 

ПІПА Н.Р. Я вважаю ідею гарною, але з  реалізацією – питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми всі вважаємо ідею гарною, да, але ... (Не чути) трішки 

хромає. 

 

ПІПА Н.Р. Це мої колеги подавали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний це, колеги, Івана Григоровича. 

Третій пункт порядку денного: проект Закону про внесення змін до статті 

103-2 Бюджетного кодексу України щодо фінансування міжшкільних ресурсних 

центрів (реєстраційний номер 5145). 

Чи є з нами пан Андрій Пузійчук, автор законопроекту? 
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_______________. Доброго дня! Андрій Вікторович, він зараз перебуває у 

відпустці за власний рахунок. Я його помічник, якщо дозволите, я могла б пару 

слів сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Заслуховуємо, перепрошую, лише народних депутатів авторів 

законопроекту, тому вибачайте, ми позицію пана Андрія просто врахуємо як 

позицію, написану в законопроекті. Дуже вам вдячний. 

 

_______________. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Співдоповідачем є Олена Георгіївна Лис, голова 

підкомітету. Олега Георгіївна, будь ласка. 

 

ЛИС О.Г. Дякую. Даний законопроект, поданий народним депутатом 

України Пузійчуком та іншими народними депутатами, було розглянуто на 

засіданні підкомітету. Головним в опрацюванні даного законопроекту визначено 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. 

Як зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є узгодження 

положень Бюджетного кодексу України із законом України "Про повну загальну 

середню освіту" та усунення прогалин правового регулювання, яка не дозволяють 

спрямувати кошти освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників 

міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів). 

Проектом пропонується внести зміни до статті 103-2 Бюджетного кодексу 

України, відповідно до яких кошти освітньої субвенції будуть спрямовуватися на 

оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників міжшкільних ресурсних 

центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) у частині забезпечення 

видатків на впровадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. 

Підкомітет з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на 

тимчасово окупованих територіях 29 листопада 21-го року розглянув даний 

законопроект, враховуючи висновки Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства фінансів України, і прийняв рішення пропонувати комітету 

підтримати проект закону в першому читанні. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олено.  

Шановні колеги, пропозиції міністерства, Віра Борисівна. 

 

РОГОВА В.Б. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Віра Борисівна. Я позицію вашу цілком 

розділяю. Мені навіть трішки дивною вважається позиція Міністерства фінансів. 

Я так уважно вивчав їх висновок. Чесно кажучи, вони, ну, трішки видаються 

дивними. І не можу погодитися з позицією Міністерства фінансів. Але можу 

погодитись з позицією автора законопроекту і Міністерства освіти і науки. 

Колеги, чи є в кого ще бажання з цього приводу висловитись? Сергій 

Валерійович.  

 

КОЛЕБОШИН С.В. У мене питання. Ну, тобто концептуально я – за. Я 

питання просто: а скільки у нас, у мене нема статистики зараз приблизно по країні 

таких міжшкільних ресурсних центрів, таких от структур, є якісь такі дані 

приблизно хоча б, з точністю до десятка, я не знаю? 

 

РОГОВА В.Б. В кожній області їх не більше десяти, але як правило їх 3-4, 

так от. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Ну, тобто це навіть не буде якимось таким 

фундаментальним навантаженням. Тобто ми просто закриваємо невелику 

проблему, нормальна абсолютно історія. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Валерійович. 

Колеги, чи є ще в когось бажання доповнити, щось додати? Якщо ні, то у 

всіх є проект рішення, шановні колеги. Ми не головний комітет у цьому питанні, 

але в межах своєї компетенції є пропозиція проголосувати за проект … (Не чути) 

і рекомендувати Верховній Раді законопроект реєстраційний номер 5145, поданий 

народним депутатом Пузійчуком та іншими, за результатом розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

Хто – за? Прошу голосувати. 

 

ПІПА Н.Р. У мене питання... 
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ВОРОНОВ В.А. Воронов – підтримую. 

 

ПІПА Н.Р. А хтось те рахував, ми все-таки не побачили цифри? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які? 

 

ПІПА Н.Р. Ну, скільки відповідно треба на отримання цих всіх міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів у минулому, тепер міжшкільних ресурсних 

центрів? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якби ми були головним комітетом, ми б зробили такі 

запити. А через те, що головним комітетом є Комітет з питань бюджету, то ми 

просто рекомендуємо їх у межах своєї компетенції. Знов-таки міжшкільні 

ресурсні центри виконують... 

 

ПІПА Н.Р. З позицію освіти, да, я підтримую. Добре. 

 

_______________. Наталко, як сто невеличких шкіл, умовно порахуй. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А Мінфін з бюджетним комітетом нехай рахують, скільки 

… (Не чути) Концептуально ми – за, як ідеологічно, бо ідея правильна насправді. 

Отже, шановні колеги, я не встиг всіх порахувати. Тому знов-таки ставлю 

на голосування проект рішення проект Закону 5145 рекомендувати Верховній 

Раді прийняти за основу. 

Хто – за? Прошу проголосувати. Бачу... 

 

_______________. (Не чути) 

 

ВОРОНОВ В.А. Воронов – підтримую. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 9. Хто – утримався? Хто – проти? 

Дякую, колеги. Одноголосно. Рішення прийнято. 

І наступний пункт порядку денного. Інформація про роботу Комітету з 

питань освіти, науки та інновацій за період шостої сесії дев'ятого скликання. 
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Шановні колеги, кожному з вас, кожному члену комітету, всім центральним 

органам виконавчої влади, які до цього дотичні, всім експертам, які приймають 

участь в нашій роботі, всім гостям, які приходять на засідання комітету, ми 

справді зробили непогану роботу. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, за шосту 

сесію, яке місце по кількості прийнятих законів і постанов займає наш комітет. 

Але щось мені підказує, що ми там у першій шістці, незважаючи на те, що є 

комітети, які дуже активно, мають активну позицію по прийняттю законів, у яких 

значно більше законів. 

Якщо коротко, то в цілому шоста сесія – це майже півроку нашої роботи, і 

ми прийняли в цілому вісім законів і сім постанов. Я вже не кажу про безмежну 

кількість контрольних питань, які ми розглянули, і круглих столів, конференцій, 

відеоконференцій і всього іншого. Шановні колеги, навіть в нас, не зважаючи на 

карантин, було декілька поїздок членів комітету до інших країн для налагодження 

співпраці з парламентами інших країн. 

Тому дякую всім за роботу. Не нам оцінювати свою власну роботу, ми 

можемо її вважати непогано, але оцінювати нас будуть виборці після закінчення 

нашої каденції. 

Я бажаю кожному… Хочу подякувати і хочу побажати кожному з вас 

наступних сесіях працювати так само активно і ефективно, як робили на 

попередніх. 

Шановні колеги, чи є необхідність обговорення? Якщо ні, то прошу 

проголосувати за проект рішення. 

Хто – за? Дякую. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев – за. 

 

ВОРОНОВ В.А. Воронов – підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – проти? Хто – утримався? 

Дякую, колеги, одноголосно. Рішення прийнято. 

І останній пункт порядку денного: "Різне". Чи є в нас сьогодні "Різне"? 

 

_______________. Я маю "Різне". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Романівна, будь ласка. 
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ПІПА Н.Р. Тема насправді складна і політична, але я не можу не привернути 

увагу, враховуючи кількість листів, яку отримав комітет, я особисто, і зараз нам 

теж пишуть активно у фейсбуці. Ми знаємо, і я це оголосила, і ви знаєте, що те, 

що відбувається з Могилянкою, те, що було з Харківським біотехнологічним 

університетом, ну, є неприпустимим. 

Тому я вважаю, що питання вже не вперше піднімається і що… маю 

підписні листи, і всіх бажаючих я прошу підтримати позачергове засідання по 

відставці діючого міністра. Адже я вважаю, що цей другий… те, що відбулося в 

Харкові і другий тур Могилянки, які були підписані повторні вибори, це пряме 

порушення закону. Відповідно це питання, звичайно, що будуть піднімати 

правоохоронні органи, але політично за недотримання закону будь-якого міністра, 

незважаючи на імена, мушу сказати, що пан Сергій як людина не має …(Не чути) 

жодних питань, конфліктів, він навіть симпатичний у спілкуванні, але як 

політична фігура людина має нести політичну відповідальність. І тому я вважаю, 

що за такі дії має бути відставка. 

Тому запрошую всіх, вже є підписи, і хто готовий далі, звичайно, нам як 

комітету теж треба буде визначатися і питання до нас ставлять. Але ми 

пам'ятаємо, якесь призначення, було складно, так, розуміє, що зараз продовження 

теж складне. Але відповідальність має бути для кожного, не зважаючи на посаду і 

так далі. Тому дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Романівна. 

 

_______________. Ну, я доповнити тоді. Якщо вже Наталія Романівна 

підняла цю тему, я б також хотів підняти тему історію з головою студради 

Національного авіаційного університету, якого відрахували без рішення 

студентської ради. Ну, і, на мій погляд, абсолютно політично вмотивована за те, 

що він послідовно виступав проти забудови Національного авіаційного 

університету, надсилав листи на Міністерство освіти й науки з приводу 

призначення ректора університету. Тому, на мій погляд, це була абсолютно 

політично вмотивоване відрахування. 

Я написав вже від себе лист на антикорупційний комітет для того, щоб 

розібралися з цим питанням. Не знаю, на наш комітет заходило звернення від 
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студради НАУ чи ні, але це також питання, яке хвилює. Ну, і знову ж таки багато 

звернень від студентів щодо ситуації в сфері освіти йде особисто до мене, ну, і, в 

принципі, на наш комітет. Тому, дякую, Наталко за підняття цього питання. Я тут 

вас підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ПІПА Н.Р. Воно не просте, але ми не можемо його уникнути. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юлія Миколаївна. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Дякую, колеги. 

Я хочу сказати, що з приводу ситуації, яка відбулася в Могилянці. Ситуація 

дійсно була складна. Але ми з цією ситуацією розібралися. Оскільки у нас була 

нарада організована за участі Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради 

України, і Сергій Віталійович, і я були присутні, і міністр освіти Сергій 

Миколайович був присутній на цій нараді. Ми обговорювали ситуацію, яка 

сталася. І насправді, якщо говорити так зі сторони і подивитися на цю ситуацію, 

скажу зі свого боку, що юридично в Києво-Могилянській академії фактично все 

було зроблено правильно. Але факт пошкодження скриньок, якихось людей, які з 

закритими обличчями заходили і виносили ці скриньки, він теж є. І тому ми 

розбиралися з колективом, як вирішити це питання, були різні пропозиції і 

переголосування провести і так далі, але потім було прийнято рішення, що міністр 

відкликає свій наказ про оголошення повторних виборів, і таким чином прийняли 

позицію студентства, прийняли позицію більшості колективу, яка все-таки стоїть 

на тому, щоб вони приймали, схилялися до прийняття рішення все-таки залишити, 

затвердити ті результати виборів, які ось були при п'ятій спробі. Ця ситуація була 

проговорена. 

Від себе хочу сказати, що ми розбирали цю ситуацію на цій нараді, і я не 

знаю, про які порушення міністром ви говорите, оскільки там кадрова комісія 

була, це ж не тільки міністр приймав рішення, це якісь були обговорення, і у 

зв'язку з тим, що були порушення, міністром було прийнято рішення 

проголошення повторного туру виборів. Потім ця ситуація обговорювалася, він 

свій наказ відкликав, і зараз колектив сам приймає рішення, наскільки я так бачу і 

ми всі за цією ситуацією спостерігаємо, там є конфлікт певний, тому що за одного 
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кандидата проголосували 52 відсотки, за іншого 42… 48, там є свої внутрішні 

проблеми. Вони зараз домовляються, це автономія закладу освіти, як вирішити це 

питання, і влада зараз в це питання не втручається, і, дай боже, щоб ця ситуація 

спокійно закінчилася і без ніяких конфліктів, і один із провідних закладів вищої 

освіти продовжив далі свою роботу. 

Тому я, наприклад, зараз не розумію, про які порушення закону міністром 

освіти йде мова, коли ми говоримо про Могилянку, коли ця ситуація була 

проговорена і розібрана на найвищому рівні. Дякую. 

 

ПІПА Н.Р.  Я тоді відповім? Будь ласка. 

Я відповім, це стаття  42 Закону "Про вищу освіту", в яку ми вносили зміни. 

Організаційний комітет закладу, це як центральна виборча комісія, як ЦВК для 

України, і відповідно в рішення ЦВК чи цієї виборчої комісії ніхто не має давати 

право оцінки, крім суду, добре вони зробили чи ні. І завдання після того 

міністерства і відповідно міністра – прийняти результати виборів і через 30 днів 

укласти угоду з ректором, обраним університетом. Це є принцип 

університетського самоврядування. Коли було підписано наказ про оголошення 

повторних виборів, це було порушення закону, адже ні в міністра, ні в 

міністерства таких повноважень згідно закону немає. Це перше. 

Другий момент, те, що я говорила, що в Харківському біотехнологічному 

університеті, коли відбувалося кварцування, невідомо хто … (Не чути) дозволяв, 

є очевидці, які говорять, що в скриньці з'явились бюлетені, ми зараз не суд, щоб 

давати правову оцінку одній ситуації і другій, але по ходу міністерство в одній і в 

другій ситуації зайняло різну позицію. 

Там на наступний день був призначений діючий нардеп ректором, що ще 

питання. Причому, що укладений на наступний же ж день, підтримані результати, 

які визнав організаційний комітет і виборча комісія в Харкові, і на наступний день 

був, навіть не чекали 30 днів, укладений договір з ректором, який є діючим 

нардепом. Відповідно до цього теж буде ще маса питань і там вже тривають 

судові процеси. 

Наступний етап – міністерство протилежну позицію займає. Воно дає 

оцінку і міністр, на жаль, публічно теж, що він не визнає виборів Могилянки, що 

він не має, в принципі, права визнавати чи не визнавати вибори, як же ж він 
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попередньо і говорив відповідно, коли це була заява публічна, але це була заява. 

Коли ж був підписаний наказ, то це було порушення закону. Дякую. 

 

_______________. Я продовжу з приводу… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Це можна зараз нам зайти взагалі глибоко в процес, 

обговорити, що там відбувалося під час виборів. Я тільки від себе скажу, що так, є 

факт, що виборча комісія засвідчила результати, це правильно, але ніхто, я думаю, 

що і ви, пані Наталіє, ніхто в цій залі не буде заперечувати той факт, що під час 

виборів були ці порушення. І тому, знаєте, ми зі студентами сперечалися на цю 

тему, дискутували. А якщо всі знають, що були порушення, але виборча комісія 

затверджує результати виборів, да, і потім міністерство затверджує результати 

виборів, то так же може бути по всій Україні у всіх закладах освіти, коли… 

 

ПІПА Н.Р. Тоді є суд для цього. Або треба вносити зміни в закон. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Коли викликається поліція, тобто ми всі фіксуємо, що є 

порушення, але якщо виборча комісія говорить про те, що порушень немає, то ми 

як суспільство всі закриваємо очі. Ось в цій ситуації був… 

 

ПІПА Н.Р. Ні, не закриваємо очі, а звертаємося до суду, для того є суд. 

Або... ми мали в 2004 році, коли питання таке саме між Януковичем і Ющенком, 

які результати виборів визнати. Суспільство звернулося до суду, був судовий 

процес, ну, це та сама процедура по факту. А відповідно зараз те саме. Або 

давайте проводимо зміни до закону, що даємо Міністерству повноваження 

відреагувати на вибір університету, і тоді не буде порушення закону, бо тоді буде 

змінений закон. А так я дуже вас підтримую, будь-які... Питання: хто, звичайно, 

були ці молодики, хто їх туди прислав, з якою метою, з ким вони співпрацювали. 

Це вже наступні питання, хай з'ясовують правоохоронні органи і суд. А, так, я 

погоджуюсь з вами, суспільство не повинно мовчати, суспільство має діяти, 

згідно закону, так само, як і міністр. 

 

_______________. Останнє скажу, да, ну, з приводу наради. Була нарада. 

Але все одно після наради страйком студентів Могилянської академії, він 

продовжив страйк з чіткою вимогою: відставка міністра освіти. Ми це маємо 
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розуміти. До нас надходять листи від студрад різних університетів з цією 

вимогою, тому ми не можемо закриватися політично тільки в питанні 

Могилянської академії. Це перше. 

Друге. З приводу того, ми дійсно не можемо давати оцінки рішень чи не 

рішень, це все має вирішувати суд, але ми маємо політично зараз складну 

ситуацію. Ми як комітет, я думаю, що маємо її розглянути на наступному 

засіданні, те питання, про яке там і Наталка підняла, і ті листи, які до нас 

надходять на комітет від студентських рад. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. 

Давайте все ж таки завершимо цю дискусію. Коротко скажу, да, в нас 

справді була нарада у Прем'єра. Все так, як сказала Юлія Миколаївна. Справді, 

відбулися ті події, про які говорив кожен із вас. Ми не суд, щоб давати оцінку 

правомірності чи неправомірності тих чи інших дій. Більше того, ми пам'ятаємо, 

що до сих пір ми не втручалися в процеси виборів  ректорів в жодному 

університеті саме для того, щоб не створювати прецедент. Для цього є відповідні 

органи влади, які мають як свої права, так і свою відповідальність. Тому це їх 

право і їх відповідальність – діяти в межах або поза межами закону. Для цього є 

відповідні органи, які дадуть оцінку кожній з цих позицій. 

Що стосується того, що сказав Роман Павлович, так, комітет отримав 

протягом вчорашнього дня, в понеділок і вівторок, якщо бути точним, починаючи 

з понеділка, ми почали отримувати звернення студентських рад з проханням або 

вимогами провести засідання комітету для того, щоб розглянути ці питання. При 

всій повазі до студентів і до інших стейкхолдерів засідання комітету готується 

трішки довше ніж два дні. Тому вибачайте, якщо... Ми кожному мусимо права 

дати і на свою позицію, якою б вона не була, тому ми наперед мусимо поговорити 

з усіма стейкхолдерами, дати їм питання на комітет, тому це за день-два не 

організовується, ви самі це знаєте. В четвер, як правило, вже в нас затверджений і 

порядок денний, і всі висновки є, і всі матеріали. 

Тому я не проти, я думаю, це як вирішить комітет, я думаю, що комітет буде 

не проти розглянути це питання на наступному засіданні. Але до цього, дивіться, 

просто на вимогу стейкхолдерів готувати засідання протягом одного дня, знаєте, 

це має бути насправді щось таке мегаважливе і мегавелике. І це насправді дуже 
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важко. Тому я думаю, що всі мене зрозуміють, тому що комітет готовий на 

одному з наступних засідань чи на наступному засіданні розглянути ці питання, я 

не бачу в цьому великої проблеми. Всі питання розглядаємо, але все ж таки дамо 

шанс їм підготуватися до цього. Немає заперечень? Наталія Романівна? 

 

ПІПА Н.Р. Немає, підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую вам всім. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Сергій Віталійович, дозвольте два слова, будь ласка? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Олександре, звичайно. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Колеги, доброго дня! Я не зовсім розумію, яке відношення 

має міністр освіти і науки до відрахування студента з Національного авіаційного 

університету. Тоді в нас кожен відрахований студент буде писати листів і 

вимагати звільнити міністра, потім Президента, Прем'єра і всю решту. 

Я вважаю, що якщо виникла така ситуація, я маю інформацію... Стосовно 

Могилянки і харківських цих подій славнозвісних. Якщо ми маємо якісь 

кримінальні провадження, скажіть, це я запитую в колег, є кримінальне 

провадження за фактом викрадення скриньки, її зникнення на годину в могилянці 

чи його немає? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До кого це питання? 

 

ЛУКАШЕВ О.А. До вас, колеги, бо я маю тільки з інтернет-ресурсів 

інформацію. Якщо було порушення, якщо ця скринька зникала, то необхідно 

з'ясувати, де вона була, оскільки це має певні юридичні наслідки. 

 

ПІПА Н.Р. І виборча комісія сама ж і зголосила про це, викликала 

правоохоронні органи. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Друзі, тоді необхідно для того, щоб…  

 

ПІПА Н.Р. І вони також порахували бюлетені і яка кількість була, чи є хоч 

один втрачений бюлетень і чи є зміни, і відповідно все було прораховано. 
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_______________. Друзі, ну, навіщо ми зараз, от навіщо зараз ми це робимо? 

 

ПІПА Н.Р. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Якщо в нас є факт кримінального правопорушення, то нам 

необхідно дочекатись від правоохоронних органів і від суду цієї юридичної 

оцінки. 

 

ПІПА Н.Р. А навіщо нам чекати, якщо закон… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. … треба звільняти міністра. Якось дуже просто все. 

Моя пропозиція. Давайте запросимо пана Шкарлета на засідання комітету, 

нехай він дасть певні пояснення і нехай він дасть власне бачення ситуації. Про що 

ми, яка політична відповідальність? Це взагалі… 

 

ПІПА Н.Р. Ми ж на цьому і погодили. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Це взагалі абстракція. Що він скоїв, що його необхідно 

звільняти? Якщо він порушив закон… 

 

ПІПА Н.Р. Пане Олександре, при всій повазі… 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Давайте дочекаємося відповідного рішення компетентного 

органу. 

 

ПІПА Н.Р. …я на це все відповіла вам. Пане Олександр! 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Так. 

 

ПІПА Н.Р. При всій повазі, я на це все відповіла по пунктах. Ми, здається 

вже як би…. те, що ви пропонуєте, ми якраз щойно домовились, що це зробимо, 

щоб заслухати всіх. 

 

ЛУКАШЕВ О.А. Все, нехай Шкарлет приходить на засідання комітету і дає 

пояснення, а після того будемо ухвалювати рішення. А чого його взагалі… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, шановні колеги, при всій повазі, я дуже 

прошу, ми щойно домовились, що ми зараз це питання не обговорюємо. Давайте 

не будемо заходити в деталі, це просто перейде в дискусію, а потім в полеміку, а 

потім навіть у віртуальний мордобой. І для того, щоб не доводити ситуацію до 

цього, шановні колеги, є звернення, комітет їх розгляне і підготує матеріали, і 

буде планувати одне з наступних засідань. Запросимо, звісно, всіх стейкхолдерів і 

Сергія Миколайовича в першу чергу, поговоримо на конкретне, ті чи інші 

питання обговоримо, побачимо юридичну позицію, приймемо рішення, якщо ми 

правомочні приймати це рішення. От і все. 

Тому, шановні колеги, я вам дуже вдячний за веселу емоційну кінцівку 

нашого комітету. Порядок денний вичерпано. Засідання комітету завершено. 

Дякую. 


