
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

23 лютого 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання 

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

Шановні колеги, порядок денний є в кожного з вас. Але, зважаючи на те, що 

в нас позачергова сесія на 17:00, а зараз є засідання фракцій, малих фракцій, 

робочих груп і так далі, є пропозиція наступна, шановні колеги. Пропозиція до 

порядку денного. В нас зараз 9 пунктів. Є пропозиція пункт 1, 2 і 8 прибрати зараз 

з порядку денного, вони потребують певного обговорення. Тому не бачу сенсу, 

якщо ви не заперечуєте, не будемо витрачати час. 

Отже, порядок денний на сьогоднішній день буде складатися з наступних 

пунктів. 

Перший. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу 

освіту» щодо розширення академічної автономії закладів вищої освіти 

(реєстраційний номер 6264 від 02.11.2021). 

Другий. Проект Закону про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного 

кодексу України щодо відновлення можливості розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у закладах професійної 

(професійної-технічної) освіти. 

Третій. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення обсягу видатків на 

2022 рік за бюджетною програмою 2211190. 

Четвертий. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України, Голови Ради національної безпеки і оборони 

України, Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я України 

та інших міністерств, органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

щодо недопущення ескалації російсько-українського збройного конфлікту. 

П’ятий. Про конкурс на присудження Премії Верховної Ради України 

молодим ученим за 2021 рік та тематику конкурсних робіт на призначення 



іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук 

на 2023 рік. 

І останній пункт – «Різне». 

Немає заперечень до порядку денного?  

 

______________. Є підтримка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги.  

Прошу проголосувати за порядок денний. Хто – за?  

Дякую. Одноголосно. 

Отже, переходимо до третього (першого) пункту порядку денного: Проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо 

розширення академічної автономії закладів вищої освіти (реєстраційний номер  

6264. Доповідачем мала би бути, але, на жаль, з нами немає Юлії Володимирівни 

Тимошенко. Співдоповідачем є Юлія Миколаївна Гришина, голова підкомітету з 

питань вищої освіти. Юлія Миколаївна, будь ласка. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Дякую, Сергію Віталійовичу. Колеги, всіх вітаю. 

На ваш розгляд запропоновано законопроект про внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» щодо розширення академічної автономії закладів 

вищої освіти. Цей законопроект поданий народним депутатом України 

Тимошенко Юлею Володимирівною та іншими народними депутатами. 

Наш комітет є головним з опрацювання цього законопроекту. І метою цього 

законопроекту зазначено в пояснювальній записці: створення сприятливих умов 

для отримання збільшення кількості студентів-магістрів в Україні, розширення 

академічної автономії закладів вищої освіти та подолання негативної тенденції 

освітньої еміграції вітчизняної молоді. 

Що пропонується в цьому законопроекті. Тут дві пропозиції. 

Перша. Скасувати проведення ЗНО для осіб, які мають ступінь молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста під час вступу для здобуття ступеня бакалавра, магістра 

медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань, а також для осіб, які 

мають ступінь бакалавра, під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра, включаючи здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи 



магістра, здобутих за іншою спеціальністю, зокрема і скасувати єдиний вступний 

іспит з іноземної мови та встановити, що прийом таких осіб буде здійснюватися 

за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти. Це перше. 

І друга пропозиція. Встановити, що єдиний вступний іспит з іноземної мови 

з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО буде здійснюватися 

лише за спеціальностями, для яких іноземна мова є фаховим предметом або 

необхідністю у професійній діяльності. І перелік таких спеціальностей буде 

затверджуватися Міністерством освіти і науки. Нагадаю вам, що на сьогодні всі 

вступники, які вступають на магістратуру, перший іспит, який вони здають, - це 

ЄВІ з іноземної мови. 

Щодо висновків, які ми отримали, то Головне науково-експертне 

управління, розглянувши цей законопроект, висловило низку зауважень. Перед 

вами висновки всі. Якщо коротко, то, на думку фахівців ГНЕУ, ідея 

законопроекту не в повній мірі відповідає інтеграції української системи освіти в 

європейський освітній простір. 

При цьому, не заперечуючи актуальності проблеми недостатнього рівня 

володіння іноземною мовою вступниками до магістратури, слід звернути увагу на 

те, що її розв’язання потребує комплексного і системного підходу, а не вирішення 

шляхом скасування єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням 

організаційно-технологічних процесів ЗНО для вступу на навчання до 

магістратури. І ГНЕУ вважає, що законопроект потребує доопрацювання. 

Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект. 

Комітет з питань бюджету прийняв рішення про те, що цей законопроект 

матиме вплив на показники бюджету. 

Міністерство освіти і науки не підтримує цей законопроект. Я думаю, зараз 

можемо дати їм слово, щоб вони обґрунтували. 

Національна академія педнаук пропонує відхилити зазначений 

законопроект. 

І ми, коли не комітеті розглядали цей законопроект, ми детально його 

обговорили, детально обговорили всі зауваження, висновки, які ми отримали. І ми 

знову ж таки з колегами говорили про те, що, дійсно, в нас йде певна така 

реформа вищої освіти, і є певні нововведення, які були введені вже багато років 



тому. І в нас була введена система вступу на підставі ЗНО до закладів вищої 

освіти, така сама система згодом була запроваджена і для вступу на магістратуру. 

Ми всі говоримо про те, що на сьогодні бакалавр – це повна вища освіта, яка є 

достатньою для зайняття більшості посад в країні. Магістратура – це вже вищий 

рівень здобуття вищої освіти. І дійсно, якщо особа вступає до магістратури, вона 

повинна мати відповідний, на рівні В2, рівень володіння іноземною мовою і 

повинна скласти по деяким, визначеним постановою, спеціальностям ще і другий 

іспит. Тому ми на підкомітеті прийняли рішення про те, що даний законопроект 

потребує доопрацювання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Миколаївна. 

Колеги, чи є необхідність обговорювати? Ми тисячу разів обговорювали 

подібні речі. Іван Григорович, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Друзі, давайте подивимось за вікно, порахуємо, що буде 

через день, через два, через три. (Не чути) 

 

______________. Сергію Віталійовичу, ми нічого не чуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми знаємо, вибачайте, шановні колеги. Іван Григорович 

казав без мікрофону. Зважаючи на ситуацію, яка є в країні, шановні колеги, 

перепрошуємо за цю маленьку технічну історію. Іван Григорович, ми розуміємо. 

Шановні колеги, але, разом з тим, ми багато разів проговорювали, і 

незважаючи на те, що відбувається, що відбулося, що може відбуватися з точки 

зору міграції молодих людей, доступу до освіти і так далі, ми всі розуміємо, що 

бакалаврат є достатнім рівнем вищої освіти для того, щоб йти працювати, і 

працювати добре. Магістратура – це вже певною мірою частково науковий рівень, 

і тому наукові дослідження без англійської мови, ну, це насправді для тих, хто 

робив наукові дослідження, очевидно, що без іноземної мови це зробити 

неможливо. Не можна варитися в своєму власному соку, так би мовити, і просто 

серед своїх власних українських наробок зробити те, що для світу буде 

унікальним. Для того, щоб зробити щось, що для світу буде унікальним, треба 

розуміти чітко, що відбувається в світі, а без іноземної мови, на жаль, це зробити 

не можна. 



Тому, шановні колеги, є пропозиція підкомітету, з якою, я думаю, що… ну, 

я точно погоджуюсь, сподіваюсь, що ви також. Ставлю на голосування 

пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній Раді проект Закону 

реєстраційний номер 6264 повернути суб’єкту законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Хто – за? Прошу голосувати. Хто – утримався? Хто – проти? Іван 

Григорович. Всі інші – за. Шановні колеги, дякую. Рішення прийнято. 

Наступний пункт порядку денного, пункт другий: проект Закону про 

внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України щодо відновлення 

можливості розміщення регіонального замовлення на підготовку фахових 

молодших бакалаврів у закладах професійної (професійної-технічної) освіти 

(реєстраційний номер 6571). Доповідачем є Ольга Володимирівна Коваль, голова 

підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти. 

Будь ласка. 

 

КОВАЛЬ О.В. Колеги, дякую вам. Я довго часу не займу. 

Мова йде саме про відновлення. Адже можливість закладів професійної 

(професійної-технічної) освіти здійснювати підготовку молодших спеціалістів 

була ще з 90-х років минулого століття. Такі заклади в установленому законом 

порядку мали і оформили ліцензії і відповідно здійснювали дану підготовку. 

Проте у кінці 2019 року під час включення до Бюджетного кодексу України нових 

положень стосовно підготовки фахових молодших бакалаврів було передбачено 

право розміщувати відповідно регіональне замовлення виключно у закладах 

фахової перед вищої освіти. 

Скажу від себе. Надійшла значна кількість звернень закладів професійно-

технічної освіти і відповідно від обласних державних адміністрацій стосовно того, 

що наразі вони отримують приписи стосовно нецільового використання коштів, 

тому що надавалося таке регіональне замовлення, але зараз вони не готові йти 

свідомо на порушення відповідно законодавства. 

Тому ми повинні з вами виправити ось цю прикру помилку, яка сталася, 

відповідно внісши зміни до 89, 90 статті, і дозволити розміщувати регіональні 

замовлення в закладах професійної освіти на підготовку фахових молодших 

бакалаврів за умови наявності у них ліцензій. 



На підкомітеті ми розглянули дане питання. Відповідно члени підкомітету 

підтримали даний законопроект одноголосно. Міністерство освіти також 

висловлює свою підтримку стосовно цього законопроекту, вони також 

отримували ці звернення. Тому нам найближчим часом потрібно виправити ось 

цю помилку, будемо її вважати такою. Дякую, колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи є необхідність обговорення цього 

законопроекту? Підкомітет чудово попрацював. 

Шановні колеги, якщо немає необхідності, ставлю на голосування 

пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній Раді проект Закону 

реєстраційний номер 6571 за результатами його розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому, направити цей висновок до Комітету з питань 

бюджету. 

Хто – за? Прошу проголосувати. 

Дякую, шановні колеги. Одноголосно. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання порядку денного, пункт третій: проект 

Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності збільшення обсягу видатків на 2022 рік за бюджетною 

програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам» та внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між 

місцевими бюджетами (реєстраційний номер 6520). Доповідачем мала би бути 

Білозір Лариса Миколаївна, автор законопроекту, але, на жаль, її немає. Тому 

співдоповідачем буде Олена Георгіївна Лис. Будь ласка. 

 

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

Законопроект поданий народними депутатами України Білозір, Піпа, 

Мазурашу, Лис та іншими народними депутатами України. На засіданні 

підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на 

тимчасово окупованих територіях Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій 21.02 було розглянуто проект Постанови реєстраційний 

номер 6520 та прийнято рішення про доцільність її підтримки за умови 

врахування пропозицій Міністерства освіти та науки України. Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи є необхідність обговорити це 

питання? Ми не є головним комітетом, але в межах своєї компетенції ми не 

можемо не підтримати збільшення освітньої субвенції. Більше того, ми чітко 

розуміємо, і Міністерство освіти про це знає, що є і певна недостатність коштів 

для освітньої субвенції, є певна необхідність збільшення. І, звісно, всі знають, і 

Міністерство освіти в першу чергу, про те, що формула вдосконалюється, і 

вдосконалюватися буде, і є необхідність її подальшого вдосконалення, це 

очевидно. Тому в межах нашої компетенції є пропозиція підтримати пропозицію 

підкомітету. 

Хто – за? Прошу голосувати. 

Дякую. Одноголосно. Шановні колеги, рішення прийнято. 

Переходимо до наступного питання. Наступний, четвертий, пункт: проект 

Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів 

України… і так далі, щодо недопущення ескалації російсько-українського 

збройного конфлікту (реєстраційний номер 6545). Доповідачем мала би бути пані 

Юлія Клименко, але її немає. Тому співдоповідачем є Валерій Вікторович Колюх, 

голова підкомітету з питань науки та інновацій. 

 

КОЛЮХ В.В. Шановні колеги, ми детально розглянули цю постанову на 

засіданні підкомітету з питань науки та інновацій. В цій постанові зазначається: 

рекомендувати Міністерству освіти та науки організувати інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо можливих надзвичайних, 

воєнних ситуацій. 

І в основному вся ця постанова не стосується предмету відання нашого 

комітету, а це предмет відання Комітету з питань національної безпеки та 

оборони. Тому підкомітет з питань науки та інновацій пропонує комітету в 

рішенні відобразити, запропонувати визначитись щодо прийняття даного проекту 

постанови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, при 

цьому направити рішення та висновок Міністерства освіти і науки України також 

до Комітету з питань національної безпеки та оборони. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович. Чітко і лаконічно. 

В нас є співавтор закону – Наталія Романівна Піпа. Будь ласка. 



ПІПА Н.Р. Я коротко. Хочу все-таки попросити, щоб ми підтримали, що в 

сфері освіти, якщо ми підтримаємо цю постанову, звучить воно так: 

рекомендувати Міністерству освіти та науки України організувати інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо можливих надзвичайних, 

воєнних ситуацій, не рідше двох разів на місяць провести навчальні евакуації в 

закладах освіти та наукових установах незалежно від форми власності. 

Міністерство освіти рекомендує: доцільно вказати також «органів місцевого 

самоврядування і департаментів освіти»… (Не чути) 

 

КОЛЮХ В.В. Ну, це ж у висновках і зазначено. Ми ж направляємо… 

 

ПІПА Н.Р. Я маю на увазі, ми просто направляємо… Я маю на увазі, що 

направити з рекомендаціями. 

 

КОЛЮХ В.В. Так, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, отже, наскільки я зрозумів, рекомендація 

підкомітету – направити головному комітету наші висновки, які ви обоє озвучили, 

шановні колеги, з рекомендацією комітету визначитись на своєму засіданні щодо 

цієї постанови. Правильно я розумію? 

 

КОЛЮХ В.В. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – за? Прошу проголосувати. 

Дякую, колеги. Юлія Миколаївна? Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. 

Наступний пункт порядку денного, п’ятий: про конкурс на присудження 

Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2021 рік та тематику 

конкурсних робіт на призначення іменних стипендій Верховної Ради України для 

молодих учених – докторів наук на 2023 рік. 

Шановні колеги, я не буду довго зачитувати проект рішення, він вам всім 

розісланий. Якщо є необхідність його обговорення або є зауваження, прошу 

одразу зазначити. 

 

КОЛЮХ В.В. Ми детально розглянули це питання на засіданні підкомітету 

з питань науки та інновацій, тому… Всі одноголосно підтримали. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. 

Тому є пропозиція погодитися, або підтримати пропозицію підкомітету і 

затвердити рішення, яке у нас всіх є. 

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

У нас залишився останній пункт – «Різне». Шановні колеги, є два питання, 

які я хочу винести на «Різне», якщо ви не заперечуєте. І нам вони потрібні для 

того, щоб ми з вами прийняли рішення до того, як ми перейдемо до наступних 

питань, вже закритої частини. 

Отже, перше питання. Шановні колеги, ви знаєте, що в нас є чотири 

субвенції з державного бюджету, за якими мусять бути створені комісії, в які 

входять, зокрема, і члени Комітету освіти, науки та інновацій. Це чотири комісії, 

які складаються в паритетних частинах з представників Міністерства освіти і 

науки, з представників бюджетного комітету і представників Комітету освіти, 

науки та інновацій. Наша з вами задача – дати по чотири члени комісії від себе, 

від комітету, до кожної з комісій. Якщо ви не заперечуєте, я пропоную зараз піти 

наступним чином. Я буду оголошувати програму, за якою буде здійснюватись 

фінансування. Ми провели вже попередні консультації комітетом, запропоную від 

імені всього комітету чотири кандидатури від нас. Ми з вами проголосуємо, або 

не проголосуємо, або запропонуємо інші, визначимося, одним словом, шляхом 

голосування і передамо це як рішення комітету Міністерству освіти і науки, тому 

що вони зараз залежать частково від нашого рішення, тому що на нього очікують. 

І без цього не може запрацювати комісія, а ми хочемо це зробити швидше, ніж 

минулого року. З пані Роговою, заступницею міністра, ми вже неодноразово про 

це говорили. Я розумію, що зараз є маленьке питання в нашому комітеті, не 

потрібно зволікати, а потрібно приймати рішення. Немає заперечень, якщо ми 

підемо таким шляхом? 

Отже, перша субвенція. У нас є фонд розвитку закладів вищої і фахової 

передвищої освіти, який має певне фінансування. І є пропозиція, узгоджена 

підкомітетом з питань вищої освіти, який запропонував наступні чотири 

кандидатури серед членів комітету: Юлія Миколаївна Гришина, Володимир 

Воронов, Валерій Колюх і Іван Григорович Кириленко. Комісія – фонд розвитку 

закладів вищої і фахової передвищої освіти. 



Шановні колеги, немає заперечень? Немає пропозицій інших? Тоді прошу 

підтримати це рішення. 

Хто – за? Прошу проголосувати. 

Дякую, колеги. Одноголосно. 

Наступна субвенція до комісії, скажімо так, з розгляду якої ми мусимо дати 

чотирьох членів, - це спроможна школа для кращих результатів. Є пропозиція 

затвердити склад комісії той, який був попередні два роки, тому що там дуже 

важка насправді субвенція. Ми чітко розуміємо, наші члени комісії, з нашого 

комітету, чітко розуміють, як з цим працювати. Тому є пропозиція залишити її в 

тому вигляді, в якому вона була попередні два роки, а саме в складі: Сергій Бабак, 

Сергій Колебошин, Ольга Коваль і пані Олена Лис. Немає заперечень? (Шум у 

залі) 

 

______________. Я би все-таки просила, щоб мене як єдиного представника 

і опозиції, і з Західної України також включили в цю субвенцію. Добре, тоді 

будемо активно співпрацювати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. 

Хто – за? Прошу проголосувати.  

Дякую. Одноголосно. 

Наступна комісія. В нас нова комісія, є нова субвенція, яка запрацює з цього 

року, вона стосується протипожежних заходів, фінансування протипожежних 

заходів для закладів середньої освіти. Це буде важка субвенція, вочевидь, вона в 

перший раз в нас. Тому є пропозиція, якщо ви не заперечуєте знову-таки, є 

попередня пропозиція, щоб там, знаєте, як в нас історично вже складається, ми 

заходимо, наприклад я, скажімо, в одну субвенцію, яка з’являється, ми готуємо всі 

документи, щоб вона перший рік запрацювала, а потім далі голова комітету 

виходить з цієї субвенції, і далі вже працюють підкомітети, як у нас відбулося з 

вищою освітою, яку зараз вже очолює не голова комітету, а Юлія Миколаївна; як 

з навчально-практичними центрами професійно-технічної освіти, які зараз очолює 

Ольга Володимирівна. Є пропозиція туди відправити мене, Сергія Валерійовича 

Колебошина, Романа Грищука і Юлію Миколаївну Гришину. Якщо є інші 

пропозиції, прошу висловитись. Немає? 



Хто – за? Прошу проголосувати. 

Дякую, шановні колеги. Одноголосно. 

І четверта субвенція, до якої ми мусимо дати кандидатури до складу комісії, 

- це зі створення навчально-практичних центрів професійної і професійно-

технічної освіти. Є пропозиція запропонувати туди Ольгу Володимирівну Коваль, 

Наталію Романівну Піпу, Ростислава Павленка і Романа Павловича Грищука. 

Ви знаєте, як не дивно, але від пана Лукашеві я не отримав жодного 

бажання вступити до будь-якої комісії, шановні колеги. 

Хто – за? Прошу проголосувати. 

Дякую. Одноголосно. 

Шановні колеги, тут же питання наступне. Ми завжди слухаємо всіх членів 

комітету. Якщо є бажання, ми завжди намагаємося врахувати. Якщо його нема, то 

його нема. 

Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Рішення затверджено. І члени 

комісії також. 

Наступне питання порядку денного. Шановні колеги, сьогодні у Верховній 

Раді в порядку денному стояв, і мав навіть шанс бути розглянутим, проект Закону 

5801. Цей законопроект авторства пані Білозір, яку ми всі дуже добре знаємо і до 

якої ми всі дуже добре ставимось, але він стосується дуже важкого питання: про 

внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном 

для потреб Збройних Сил України. Звучить надзвичайно актуально, вчасно і 

патріотично. Але, на жаль, є в ньому певні маленькі підводні камені. Власне, що 

пропонується цим законом. З такою чудовою назвою цей закон пропонує 

передавати майно закладів освіти безкоштовно в розпорядження Збройних Сил 

України. 

При всьому тому, що ми, розуміючи ситуацію в країні, абсолютно не проти 

такої ідеї, але дуже хотіли би подивитися, по-перше, на перелік об’єктів, які 

пропонується передати. Ми готові говорити як комітет про все, але є нюанс. У 

мене є… особисто чому ми сьогодні, а я знаю, що це була спільна позиція всіх 

членів нашого комітету, домоглися того, щоб його сьогодні не розглядали і його 

зняли з розгляду. Питання в тому, що він вносить зміни в чотири, якщо я не 

помиляюся, закони: в два освітні (в «освіту» і в Закон «Про вищу освіту») і в два 



військові (про Збройні Сили і про правовий режим майна у Збройних Силах). І всі 

чотири зміни, які пропонуються, вони різні. Якщо в Законі про Збройні Сили мова 

йде про майно закладів освіти, яке не використовується, тобто всіх закладів освіти 

взагалі, від дошкільної до післядипломної, але яке не використовується, то в 

Законі «Про вищу освіту» мова йде про майно державного або комунального 

закладу вищої освіти, що має статус національного. А в Законі «Про освіту» це 

говорить взагалі про об’єкти закладів освіти в принципі. І ми зараз ризикуємо, в 

нас є величезний ризик, що під благим наміром ми можемо отримати ситуацію 

90-х років, які частина з нас дуже добре пам’ятає, тому що бачили це на свої очі, 

коли ми втратили величезну кількість дитячих садочків: передали їх податковій 

інспекції, чи адміністрації на той момент, пенсійному фонду, іншим державним 

установам, - тому що вважали, що в нас спад демографічний. І ми вже 30 років 

майже не можемо їх відбудувати, і в нас досі дефіцит місць в дитячих садочках, 

про що Володимир Воронов може розказати набагато більше, ніж ми. І це справді 

катастрофа. Я боюся, що з гарною метою ми зараз можемо натворити, на жаль, 

Верховною Радою справді великої біди. 

Тому є пропозиція, якщо ви не заперечуєте, тому що, по-перше, якщо ми 

вже говоримо про… в даному випадку ми беремо найширшу норму в проекті змін 

до Закону «Про освіту»: об’єкти взагалі закладів освіти, - то чому ми не вносимо 

зміни в Закон про професійно-технічну освіту? Чому ми не вносимо зміни в Закон 

«Про фахову передвищу освіту»? Якщо ми вже говоримо і готові прописати 

подібні норми, тому що розуміємо, що це може бути наразі оперативно потрібно 

для країни, ми розуміємо, що ми не зможемо до другого читання його 

доопрацювати, тому що 116 стаття не дозволяє нам вносити зміни в інші закони, 

ніж ті, які зазначені в першому читанні. 

Є пропозиція, шановні колеги, при всій повазі до автора, ми можемо 

рекомендувати його відправити на доопрацювання, але рекомендувати 

неформально автору його відкликати і зараз переподати. Але переподати з 

врахуванням думки членів комітету, тому що я знаю, що різні фракції теж до 

цього по-різному поставилися. І Іван Григорович, я знаю, теж не дуже підтримує 

цю ідею, тому що вона несе ризики. 



Давайте проговоримо, тому що є ймовірність, що цей проект закону може 

потрапити завтра або післязавтра до Верховної Ради, щоб ми мали спільну 

позицію і поговорили з керівництвом своїх фракцій, з керівництвом Верховної 

Ради, і не натворили, на жаль, вибачте, дурниць. 

Іван Григорович, будь ласка. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Шановний Сергій Віталійович, підтримую повністю. У 

нас дуже серйозна експертна рада в нашій фракції, і не просто підводні камінці, а 

там серйозні підводні камені в цьому законопроекті. 

Ну, по-перше, ми зараз будемо голосувати режим зовсім інший, який буде в 

державі, і там буде явочним порядком вирішуватися. Ми делегуємо це і 

Президенту, і уряду. Ви знаєте, що таке режим, який ми будемо голосувати. Тому 

в прикордонних областях, які можуть попасти під відповідні, як кажуть, норми, 

там все буде робитися явочним порядком, все буде підпорядковано обороні. Але, 

з іншого боку, якщо, дай Бог, все вдасться врегулювати, нам треба військовим 

передавати якусь частину майна в місцях дислокації, не в палатках бути ж 

сьогодні воїнам, які будуть готові будь-якої миті. Але ні Міністерство оборони 

толком не знає, що сказати, ми знаємо цю історію, ні Міністерство освіти, взагалі 

його в очі не бачило, взагалі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Міністерство освіти проти цього закону, вони свою 

позицію чітко висловили. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, такі речі повинен вносити уряд, уряд, 

уряд, який детально вивчив матеріальний стан наших військових формувань, які в 

зоні майбутнього, не дай Боже, конфлікту, зіткнення, яка там історія. Це 

Міністерство оборони, це місцеві органи подали свої пропозиції. Це Міністерство 

освіти, яке знає, а який контингент буде навчатися, який буде мобілізований. Це 

все дуже серйозні державні речі, які не потребують публічного навіть 

обговорення. 

Тому просити авторів відкликати і звернутися до уряду, для того щоб уряд 

детально це все вивчив, бо це знадобиться. І хай уряд внесе узгоджений з усіма 

відомствами, з місцевим самоврядуванням законопроект, який в залі не буде 



викликати отакі зараз з ходу… ви ж бачите, на кожній фракції є питання. Просто 

одним махом, а потім що з цим робити? 

І є такі приклади, що у нас було ж в певний період (2014 рік) теж в 

прикордонних, наводив наш депутат Соболєв, як в Бердянську це відбулося. 

Передали місцевого університету те, що просили, потім через деякий час… Ну, не 

хочу далі коментувати. Це не можна так робити, так робити не можна. Уряд 

відпрацював, вніс Верховній Раді – ми проголосували. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. Це правда, можна випадково, як 

каже Сергій Валерійович, «причинить добро», і потім від цього, ну, насправді 

дуже сильно страждати і виправляти це. 

Шановні колеги, єдине що, Іван Григорович, я цілком погоджуюсь з 

вашими думками, окрім одного. Якщо уряд зараз почне вносити законопроекти, 

це, на жаль, займе декілька місяців. Навіть в найшвидшому випадку це може 

зайняти щонайменше місяць. 

Тому ми не будемо… Ми подивилися висновки, і, власне, висновок 

Міністерства освіти і науки – це той базис, на якому ми базуємо свої висновки 

зокрема, бо це експерти виконавчої влади. Але, разом з тим, я думаю, що є сенс, 

правильно рекомендувати відкликати цей законопроект, його спільно 

проговорити з комітетом і Міністерством освіти. І якщо ми розуміємо, що для 

уряду це буде довго вносити, ми домовимося з Міністерством освіти і внесемо 

його від комітету. Але це має бути внесений від комітету від усіх фракцій, для 

того щоб воно було узгоджено, щоб ми між собою тут розуміли, а Комітет 

національної безпеки і оборони, я думаю, з радістю підтримає наше рішення.  

Юлія Миколаївна, будь ласка. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Колеги, ми тут є одностайні абсолютно в цьому рішенні. 

У нас представники всіх фракцій підтримують той факт, що цей законопроект 

жодному разі не можна запускати в зал і голосувати його, це однозначно. Дійсно, 

в нас є проблема з використанням, з розподілом, наданням можливості 

використовувати іншим особам майна, яке не використовується взагалі. Ми 

фактично вже вирішили цю проблему тим, що ми прийняли нещодавно 

відповідний законопроект. І цей законопроект, який ми розглядаємо зараз, 



насправді в ньому є велика кількість ризиків, яка пов’язана з приміщеннями, в 

яких працюють дитячі садочки і школи. Це найбільш ризикована сфера, ми вже 

таке проходили, коли дитячі садочки віддали під райдержадміністрації, під інші 

органи державної влади. І на сьогодні ми бачимо, що критично не вистачає нам 

інфраструктури. 

Тому підтримую абсолютно, ми не можемо допустити, щоб цей 

законопроект розглядався в залі. Але, дійсно, проблематика є, дійсно, необхідно 

розглянути питання можливості надання Збройним Силам України в швидкому 

порядку приміщень, які не використовуються. Але нам потрібно захистити дитячі 

садочки і школи. Тому я теж підтримую, що автор законопроекту повинен 

відкликати цей законопроект. Ми разом його доопрацюємо, подамо і зробимо 

його таким, щоб там не було ось таких ризиків. Це потрібно робити продумано, 

спокійно і розумно. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юлія Миколаївна. 

Шановні колеги, чи потребує це питання подальшого… Тоді є пропозиція, 

шановні колеги, рекомендувати головному комітету і Верховній Раді проект 

Закону 5801 відправити на доопрацювання. Рекомендувати автору його 

відкликати, для того щоб внести нову редакцію, погоджену з Комітетом освіти і 

науки і Міністерством освіти і науки. Ми радо допоможемо і підставимо плече, і 

не будемо претендувати на авторство, але давайте зробимо такий законопроект, 

який ми взагалі можемо прийняти в першому читанні і в цілому, і він швидко 

вирішить всі проблеми і дозволить і виживати спокійно, і не мати ризиків, 

скажімо так, закладам освіти, і дозволить допомогти Збройним Силам України. 

Прошу секретаріат підготувати рішення відповідне, причому оперативно, 

сьогодні до кінця дня, максимум до завтра до ранку, щоб ми оперативно 

відправили, щоб він завтра не потрапив до зали. І долучити туди висновки 

Міністерства освіти і науки і Міністерства фінансів. 

Колеги, хто – за? Прошу проголосувати. 

Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. 

Шановні колеги, я вам щиро вдячний. Перепрошую, що так оперативно. 

Прошу пробачення у представників Міністерства освіти і науки, в освітнього 

омбудсмена. Вибачте, ми не повний порядок денний сьогодні затвердили, тому 



що в нас є необхідність проведення позачергового засідання. Я думаю, ви все 

знаєте і все розумієте. Тому ми вам щиро вдячні за вашу участь, за ваш 

приділений час. До наступних зустрічей. 

А зараз, шановні колеги, я прошу залишитись… Офіційно засідання 

комітету закрито. Дякую, шановні колеги. Я прошу всіх народних депутатів, саме 

народних депутатів залишитись в залі, вимкнути трансляції. 


