
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

02 червня 2022 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз 6 людей, депутатів. Давайте зараз ще одного когось 

дочекаємося і почнемо. 

 

_______________. Я в чат написала, щоб приєдналися на 5 хвилиночок 

колеги. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, доброго дня! Розпочинаємо 

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

Шановні колеги, у нас одне маленьке питання, але дуже важливе. Про 

затвердження внесення змін до порівняльної таблиці проекту Закону України 

“Про внесення змін до Закону України “Про професійну (професійно-технічну) 

освіту” щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах 

воєнного стану та відновлення економіки” (реєстр.№ 7293) в частині окремих 

прийнятих Комітетом з питань освіти, науки та інновацій рішень щодо 

пропозицій народних депутатів України та пропозицій Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій до тексту порівняльної таблиці. 

Колеги, немає зауважень до порядку денного. Прошу проголосувати. 

Хто – за? 

 

_______________. Підтримую 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володя. 

Бачу. Бачу. Всі, хто є, всі за, одноголосно. Дякую, колеги. 

Пані Олю, якщо можна в одній-двух хвилинках, будь ласка, розкажіть нам в 

чому суть змін. 

 

КОВАЛЬ О.В. Дякую, Сергій Віталійович. 

Справлюсь дуже швидко. Довго розповідати не буду, оскільки вчора довго 

розповідала. Ми вчора затверджували з вами таблицю правок, які у нас йдуть як 



комітетські. Відповідно вчора було прийнято рішення внести одну невеличку 

зміну. Це відповідно статті 34, яка була у нас викладена таким чином: "Освітні 

програми можуть бути спрямовані на здобуття особами як повних, так і часткових 

професійних кваліфікацій". Відповідно ми пропонуємо правку комітету, викласти 

в такому вигляді статтю 34: "Освітні програми з первинної професійної 

підготовки, професійно-технічного навчання, в тому числі, перепідготовки чи 

підвищення кваліфікації робітників впродовж життя, можуть бути спрямовані на 

здобуття повних та/або часткових професійних кваліфікацій". Це ось невеличка 

зміна, але вона дає більше уточнення і деталізацію. Це те, що є зміною. Тому ми 

повинні провести це уточнюючим голосуванням, оскільки ми вже затвердили 

попередне формулювання. 

Також, відповідно виходячи з цього нам потрібно внести зміни в частини 

правок, які враховані і враховані частково. Відповідно до зазначеного правки №7, 

9 і 10 врахувати редакційно. Це правки Цимбалюка і Кириленка Івана 

Григоровича. І правки 15 і 20 врахувати частково, тих же авторів. 

Колеги, хто має пропозиції, зауваження і так далі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Володимирівна. Я думаю, що все зрозуміло 

всім. Колеги, можемо переходити до голосування? У вас у всіх є проект рішення 

комітету, всі його бачили, є пропозиція його затвердити. 

Хто – за, прошу проголосувати. 

 

КОЛЮХ В.В. Колюх – за. 

 

ЛИС О.Г. Олена Лис – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, одноголосно рішення прийнято, і я вам 

щиро вдячний за дуже ефективний і короткий комітет. Дякую кожному з вас, що 

підключилися. Гарного вечора. До наступних зустрічей. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, можна два слова? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, звісно. 

 



КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, я хочу сказати наступні речі. Я 

вважав і вважаю, що у нас комітет найкращий серед усіх комітетів. Ви мене чуєте, 

Сергій Віталійович? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, в нашому комітеті вміють слухати, 

вміють чути, вміють прислухатися. Це ми вчора з вами провели невеличку 

дискусію, з пані Олею провели дискусію. І прийняли таке рішення, я не наполягав 

на ньому, але ви бачили. Ви зібрали людей, зібрали членів комітету, і ми 

проголосували. І таким чином у нас збільшилися шанси на те, щоб в залі було все 

нормально, щоб знову комітет отримав гучну підтримку без зайвої дискусії. Тому 

я вам дуже вдячний особисто за те, що у вас така демократична… ви створили 

демократичну рівноправну ситуацію в комітеті, коли кожний має право голосу, 

має право на власну думку, і ви до  неї прислухаєтесь. Я вчора, ще один приклад 

хочу привести, ту постанову, яку ви запропонували… Ви чуєте мене? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Ту постанову, яку ви запропонували, Сергій Віталійович, 

два депутати не погодили поки що, і ви зразу зняли питання з розгляду. Хоча, ви 

абсолютно праві, що через деякий час ми будемо цю постанову приймати, нікуди 

не подінемося, але ми її приймемо після того як буде секвестрований загальний 

бюджет, де будуть обрізані видатки Верховної Ради, і тоді ми цілком матимемо, 

як кажуть, нормальне обличчя, коли скоротимо і видатки на цю статтю, яка буде 

виглядати на той час, як кажуть, м’яко кажучи, вже нелепо. 

Тому я вам дуже вдячний за те, що ви створили таку атмосферу, де кожний 

почутий, до кожного прислухалися і не просто прислухалися, а й прийняли 

рішення. Це дуже дорогого варте. Спасибі вам особисто і комітету, і пані Олі теж. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович, за теплі слова. Як казав один 

класик: "кожен з нас президент" , то отак кожен з нас голова комітету. 

Так що завжди радий, завжди всіх будемо чути і завжди будемо все 

враховувати. 



КОВАЛЬ О.В.  Сергій Віталійович, можна я теж? 

Я дякую вам, колеги, що зібралися, оперативно і швидко ми прийняли 

правильні рішення. Тому що в нашому комітеті, як правильно говорить Іван 

Григорович, царює повага, взаєморозуміння і ми завжди знаходимо спільну мову і 

порозуміння. Тому і наші законопроекти так проходять. Тому, колеги, я хочу вас 

ще попросити, нам потрібно буде ці правки всім підписати, Я їх закину в СЕДО, 

буквально через годинку я в чат скину номер документа, щоб ми дружно їх 

підписали так як ми дружно робимо все в нашому комітеті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте виконувати, Ольга Володимирівна? 

Дякую. 

 

КОВАЛЬ О.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гарного дня, колеги. Дякую, що зібралися. 


