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засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

31 травня 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні колеги. 

Я так розумію, що нас вже сім депутатів є, можемо розпочинати. 

Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, розпочинаємо засідання 

Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Сьогодні в порядку денному одне 

питання – проект Закону про внесення змін до деяких законів України в сфері 

освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах 

воєнного стану (реєстраційний номер 7325). Чи є доповнення і зауваження до 

порядку денного? Якщо ні, то прошу підтримати і проголосувати. 

Хто – за?  

 

_______________. Підтримую. 

 

_______________. Я – за. 

 

КОЛЕБОШИН С.В. Колебошин – за.  

 

_______________. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі – за. Дякую, шановні колеги. 

Тоді переходимо до, власне, цього питання. Ви пам’ятаєте, що ми 

напрацювали проект Закону 7325 на основі наших нарад останнім часом з 

Міністерством освіти, з іншими стейкхолдерами і провели комітет, 

рекомендували його в зал за основу. Але там є деякі суперечливі норми, а 

власне, одна, яка стосується потенційної, скажімо так, можливості в воєнний 

час закривати школи по спрощеній процедурі. Для того, щоб не, скажімо так, не 

заважати цьому закону проходити перше читання, це не є критичною нормою, 

на нашу думку, і вчора на нараді з Президентом і фракцією було прийнято 

рішення цю норму прибрати до першого читання для того, щоб він спокійніше 

пройшов зал. Тому ваші думки з цього приводу. 



Я пропоную цю норму прибрати. Ми підготували рішення комітету, 

проект рішення у вас у всіх є, і ми його в зал виносимо в тому вигляді, в якому 

ми його писали, без двох норм: без норми про Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, тому що вона вже була прийнята окремим 

законом, і без норми про можливість спрощеного закриття шкіл, на всяк 

випадок, щоб не робити напругу. Чи в когось є зауваження? 

 

ГРИШИНА Ю.М. В мене питання, Сергій Віталійович. А як же ми тоді 

будемо вирішувати питання з закриттям шкіл? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивись, це окрема історія, яку нам, власне, треба з вами 

усіма проговорити, щоб ми, можливо, тобто зовсім без громадського 

обговорення… Дивись, якби… Ми ж зараз не можемо робити сегрегацію 

регіонів по зруйнованим школам, по окупації і так далі, тому що там, ти знаєш, 

РНБО там ще рішення своє не прийняла офіційно і так далі. Тому є ризик, що 

можуть закриватися школи зовсім в інших містах, містечках, селах, причому 

без, взагалі без погодження з кимось. 

Давайте подумаємо над механізмом. Була пропозиція, пам’ятаєте, і в 

Наталки Піпи, і ми це обговорювали, щоб скоротити, наприклад, громадське 

обговорення з 12 місяців до 3-х, щоб це можна було простіше робити, але щоб 

громадськість про це знала, тому що так ми можемо просто, знаєш, діти 

закінчать школу, а потім їх там умовно в серпні, їм скажуть: "Вибачте, але з 1 

вересня школа працювати не буде. Шукайте собі нову". А там може не бути ні 

інфраструктури для підвезення, ні автобусів шкільних і так далі. Щоб ми 

просто, власне, цей ризик не створили. Вчора про це говорили з Президентом, 

він теж, це його прохання. 

 

ГРИШИНА Ю.М. Тобто ми з вами доопрацьовуємо цей механізм, 

оскільки він же ж нам все одно… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, в нас є проект закону. Наскільки я пам’ятаю, в 

комітеті лежить зареєстрований ще довоєнний закон Піпи про скорочення до 

трьох місяців громадського обговорення. Давайте поговоримо з фракціями, щоб 

ми просто розуміли, що ми всі про одне говорили, щоб це теж не викликало 



зауваження, бо справді є зруйновані школи, які не відновляться найближчим 

часом. Питання не в тому, що ми продовжимо виплачувати зарплату вчителям, 

це добре насправді у воєнний час, але питання в тому, що місцева влада мусить 

утримувати, а їм нема за що. В деяких громадах, де вони знищені, ми ж 

розуміємо, що там ідуть бойові дії, там ні податків місцевих нема, нічого. І от 

тут є певні проблеми, це просто будуть накопичуватись борги і з цим треба 

розуміти, що потім робити, бо потім це вилізе нам дуже сильно боком. 

Я пропоную окремо проговорити це питання. І можна окремо взяти за 

основу закон Наталії Романівни, доопрацювати його і подумати над 

механізмом. Можливо, зробимо інший механізм. Можливо, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, але так, щоб все ж таки ми механізми 

контролю мали. Бо зараз так видається, що ця норма нам може створити більше 

проблем, ніж… 

 

ГРИШИНА Ю.М. Зрозуміла. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є у когось зауваження, колеги? Якщо ні, то прошу 

проголосувати за проект рішення. Давайте, як завжди. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Всі інші – за, я так 

розумію. Дякую, колеги. Одноголосно.  

У мене тепер питання до… Ростик, до вас, якщо можна. Чи потребує це 

тепер обговорення на перше читання? 

 

ПАВЛЕНКО Р.М. Ні, ми готові пропустити його без обговорення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Григорович, ваша думка з цього приводу. Щось у 

вас зі звуком. Бачу, що підключається, але ще не підключився. 

Наталія Романівна. 

 

ПІПА Н.Р. Ми можемо також без обговорення. Доброго ранку всім! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що ми теж його пропустимо без обговорення. 

Іван Григорович, підніміть руку, якщо ви хочете його з обговоренням через зал 

пропускати. З обговоренням будемо чи, може, БЮТ нас підтримає без 

обговорення на перше читання, щоб ми час не втрачали? На жаль, ми вас не 



чуємо, Іван Григорович. Добре, тоді я в залі підійду, переговоримо, щоб мати 

спільну позицію. 

 

ПАВЛЕНКО Р.М. Буде ще там у спікера зустріч, може, тоді 

"Батьківщина" дасть свою позицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, колеги. Я вам щиро вдячний. Рішення прийняли. 

До зустрічі через 8 хвилин на підкомітеті. 

 

_______________. Я перепрошую…. Сергій Віталійович, у Івана 

Григоровича немає звука, він підтримує без обговорення. Проблеми зі звуком. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без обговорення. Супер. 

 

_______________. Вибачте, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все нормально. Дуже вам вдячний. Іван Григорович, 

вам теж дуже вдячний. 

Колеги, дякую за успішний і оперативний, ефективно проведений 

комітет. Засідання комітету вважаємо закритим. І через 7 хвилин побачимось на 

підкомітеті. 

Дякую Міністерству освіти, що були з нами. Гарного вам і успішного дня. 

Дякую, колеги, і до зустрічі на підкомітеті. 


