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                                                                                                                                                                                    Затверджено 

                                                                                                                                                                              рішенням Комітету 

                                                                                                                                                                        від 11 січня 2023 року 

                                                                                                                                                                               Протокол № 112 

 
П Л А Н 

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

на період дев’ятої сесії дев’ятого скликання 

( лютий – липень 2023 року) 

 
№ 

п/п 

 

Питання, які вносяться на  

розгляд Комітету 

 

Строки  

розгляду 

 в Комітеті 

(місяць) 

 

Відповідальні за  

підготовку  

члени Комітету 

 

Відповідальні за  

підготовку 

працівники 

секретаріату  

Комітету 

Пропозиції 

щодо строків 

розгляду 

Верховною 

Радою України  

(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

(комітет є головним) 

І. Освіта 

1 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо деяких 

аспектів реалізації принципів 

академічної доброчесності (н.д.І.Совсун, 

Р.Умєров, Я.Железняк, Ю.Клименко та 

інші, реєстр. № 3758 від 01.07.2020) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

16.09.2020 

протокол № 42 
 

Гришина Ю.М. 

Колюх В.В. 

Нестеренко Л.С. червень 

2 Проект Закону про професійну 

(професійно-технічну) освіту 

(н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, С.Рудик, 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

Коваль О.В. Луцька А.В. липень 



2 

 

О.Герега, В.Бондар, Д.Лубінець та інші, 

реєстр. № 4207 від 12.10.2020) 
10.02.2021 

протокол № 56 
 

3 Проект Закону про професійну освіту 

(н.д.О.Коваль, С.Бабак, С.Колебошин, 

Р.Грищук, В.Колюх, О.Лис та інші, 

реєстр. № 4207-1 від 26.10.2020) 

- “  - 

 

Коваль О.В. Луцька А.В. липень 

4 Проект Постанови про звільнення 

Шкарлета Сергія Миколайовича з посади 

Міністра освіти і науки України 

(н.д.В.Ар’єв, В.В’ятрович, Н.Піпа, 

Р.Павленко та інші, реєстр. № 4525 від 

18.12.2020) 

липень Піпа Н.Р. 

Павленко Р.М. 

Луцька А.В. липень 

5 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про дошкільну освіту” 

щодо забезпечення територіальної 

доступності дошкільної освіти 

(н.д.В.Неклюдов, С.Штепа, 

В.Арешонков, А.Клочко, О.Мережко та 

інші, реєстр. № 4604 від 16.01.2021) 

(друге читання) 

червень Воронов В.А. Красняков Є.В. липень 

6 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України (КМУ, реєстр. № 

5450 від 29.04.2021) (друге читання) 

березень Грищук Р.П. Красняков Є.В. квітень 

7 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про освіту” щодо 

встановлення відповідальності за 

травень Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. червень 
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передачу академічних творів із 

порушенням принципів академічної 

доброчесності (н.д.І.Совсун, 

Ю.Гришина, Г.Мазурашу та інші, реєстр. 

№ 5461 від 05.05.2021) (друге читання) 

8 Проект Закону про формування та 

розміщення державного та/або 

регіонального замовлення на підготовку 

фахівців з вищою, фаховою передвищою 

освітою, наукових, науково-

педагогічних кадрів, кваліфікованих 

робітників та слухачів підготовчих 

відділень закладів вищої освіти, на 

післядипломну освіту (КМУ, реєстр. № 

5467 від 05.05.2021) (друге читання) 

липень Гришина Ю.М. 

Коваль О.В. 

Луцька А.В. липень 

9 Проект Закону про внесення змін до 

статті 48 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо врегулювання освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти для 

іноземців та осіб без громадянства 

(н.д.Ю.Гришина, І.Негулевський, 

В.Іванов, О.Лис, В.Медяник, А.Клочко 

та інші, реєстр. № 5727 від 02.07.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 
 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

10 Проект Закону про внесення змін до 

статті 48 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо мови освітнього процесу 

для іноземців та осіб без громадянства 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

03.11.2021  

протокол № 83 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 
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(н.д.І.Крулько, реєстр. № 5727-1 від 

05.07.2021) 

 

11 Проект Закону про внесення змін до 

статті 48 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо мови освітнього процесу в 

закладах вищої освіти для іноземців та 

осіб без громадянства (англійська мова, 

інші офіційні мови Європейського 

Союзу) (н.д.Н.Піпа, Я.Юрчишин, 

Г.Васильченко, І.Констанкевич та інші, 

реєстр. № 5727-2 від 09.07.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

03.11.2021 

протокол № 83 

 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

12 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про вищу освіту” щодо 

розширення прав органів студентського 

самоврядування (н.д.Р.Грищук, С.Бабак, 

О.Лис, С.Колебошин, Г.Вацак, С.Мінько 

та інші, реєстр. № 6313 від 18.11.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 

 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

13 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про вищу освіту” щодо 

розширення прав органів студентського 

самоврядування та забезпечення прав 

здобувачів вищої освіти 

(н.д.Ю.Гришина, М.Нікітіна, С.Мінько, 

О.Копанчук та інші, реєстр. № 6313-1 від 

03.12.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 

 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

14 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про вищу освіту” щодо 

розширення прав та удосконалення 

розглянуто  Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 
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діяльності органів студентського 

самоврядування (н.д.І.Абрамович, 

Т.Плачкова, Н.Королевська, В.Мороз, 

Ю.Солод, реєстр. № 6313-2 від 

03.12.2021) 

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 

 

15 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

вдосконалення законодавства щодо 

протидії булінгу (цькуванню) 

(н.д.М.Мезенцева, І.Аллахвердієва, 

Д.Соломчук, Р.Горбенко, Ю.Камельчук, 

В.Стернійчук та інші, реєстр. № 6393 від 

06.12.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

02.11.2022 
протокол № 109 

 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

16 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

вдосконалення законодавства щодо 

протидії булінгу (цькування) 

(н.д.Н.Піпа, Г.Васильченко, В.Івченко, 

Р.Лозинський та інші, реєстр. № 6393-1 

від 22.12.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

02.11.2022 
протокол № 109 

 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

17 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

підготовки в лікарській інтернатурі та 

лікарській резидентурі (н.д.І.Совсун, 

реєстр. №   від 31.12.2021) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 

18 Проект Закону про внесення змін до 

деяких Законів України щодо підготовки 

в інтернатурі та безперервного 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С. лютий 
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професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників 

(н.д.О.Дмитрієва, Ю.Гришина, В.Божик, 

Ю.Заславський та інші, реєстр. № 6495-1 

від 18.01.2022) 

11.01.2023 
протокол № 112 

 

19 Проект Закону про освіту дорослих 

(КМУ, реєстр. № 7039 від 10.02.2022) 

(друге читання) 

лютий 

 
Грищук Р.П. Нестеренко Л.С. березень 

21 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо заборони 

використання джерел інформації 

держави-агресора або держави-окупанта 

в освітніх програмах, в науковій та 

науково-технічній діяльності 

(н.д.І.Совсун, Р.Грищук, Н.Піпа, 

Я.Железняк, М.Княжицький та інші, 

реєстр. № 7633 від 04.08.2022) (друге 

читання) 

лютий Колюх В.В. 

Гришина Ю.М. 

Семенюк С.В. 

 

лютий 

22 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо надання 

права обіймати посади науково-

педагогічних працівників у закладах 

фахової передвищої освіти (КМУ, 

реєстр. № 7718 від 30.08.2022) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 

 

Коваль О.В. Луцька А.В. лютий 

23 Проект Закону про дошкільну освіту 

(н.д.В.Воронов, С.Бабак, О.Лис, 

С.Колебошин, Н.Піпа, В.Колюх, 

лютий Воронов В.А. Сич О.В. лютий 
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О.Коваль, Ю.Гришина та інші, реєстр. № 

8030 від 13.09.2022) 

24 Проект Закону про дошкільну освіту 

(н.д.Н.Піпа, Ю.Клименко, 

Г.Васильченко, Р.Лозинський, 

Р.Павленко та інші, реєстр. № 8030-1 від 

29.09.2022) 

лютий Воронов В.А. Сич О.В. лютий 

25 Проект Закону про внесення змін до 

статті 42 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо забезпечення 

демократичних засад управління 

закладами вищої освіти (н.д.С.Бабак, 

О.Бондаренко, С.Кузьміних, 

Р.Стефанчук та інші, реєстр. № 8050 від 

19.09.2022) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

28.11.2022 
протокол № 110 

 

Бабак С.В. 

Гришина Ю.М. 

Сич О.В. лютий 

26 Проект Закону про внесення змін до 

статті 42 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо забезпечення сталості та 

демократичності в управлінні закладами 

вищої освіти (н.д.А.Герасимов, реєстр. 

№ 8050-1 від 30.09.2022) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

28.11.2022 
протокол № 110 

 

Бабак С.В. 

Гришина Ю.М. 

Сич О.В. лютий 

27 Проект Закону про внесення змін до 

статті 42 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо забезпечення 

демократичних засад управління 

закладами вищої освіти (н.д.О.Лукашев, 

реєстр. № 8050-2 від 03.10.2022) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

28.11.2022 
протокол № 110 

 

Бабак С.В. 

Гришина Ю.М. 

Сич О.В. лютий 
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28 Проект Закону про внесення змін до 

статті 42 Закону України “Про вищу 

освіту” щодо забезпечення 

демократичних засад управління 

закладами вищої освіти та особливостей 

її застосування в період дії воєнного 

стану (н.д.О.Василевська-Смаглюк, 

реєстр. № 8050-3 від 03.10.2022)  

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

28.11.2022 
протокол № 110 

 

Бабак С.В. 

Гришина Ю.М. 

Сич О.В. лютий 

29 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про вищу освіту” щодо 

обрання, призначення та звільнення з 

посади керівника закладу вищої освіти 

(н.д.Ю.Гришина, Г.Мазурашу, 

А.Драбовський та інші, реєстр. № 8050-4 

від 03.10.2022) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

28.11.2022 
протокол № 110 

 

Бабак С.В. 

Гришина Ю.М. 

Сич О.В. лютий 

30 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

забезпечення якості вищої освіти 

(н.д.С.Бабак, О.Лис, Р.Грищук та інші, 

реєстр. № 8095 від 04.10.2022) (друге 

читання) 

розглянуто  

на засіданні 

Комітету 

11.01.2023 
протокол № 112 

 

Гришина Ю.М. Сич О.В. лютий  

31 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів у сфері освіти щодо 

кваліфікаційних вимог до директора 

Українського центру оцінювання якості 

освіти (н.д.Н.Піпа, Р.Грищук, 

Р.Лозинський, Ю.Клименко та інші, 

реєстр. № 8188 від 08.11.2022) 

лютий Колебошин С.В. Нестеренко Л.С. лютий 
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32 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо окремих 

питань завершення 2022/2023 

навчального року та прийому до закладів 

фахової передвищої та вищої освіти у 

2023 році (н.д.Л.Білозір, О.Дануца, 

М.Бужанський, О.Кулініч та інші, 

реєстр. № 8228 від 24.11.2022) 

лютий Гришина Ю.М. Луцька А.В. лютий 

33 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо державної 

підсумкової атестації та вступної 

компанії 2023 року (КМУ, реєстр. № 

8228-1 від 29.11.2022) 

лютий Гришина Ю.М. Луцька А.В. лютий 

34 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

завершення 2022/2023 навчального року 

та проведення вступної кампанії 2023 

року (н.д.С.Бабак, О.Бондаренко, 

С.Колебошин, Р.Грищук та інші, реєстр. 

№ 8228-2 від 07.12.2022) 

лютий Гришина Ю.М. Луцька А.В. лютий 

ІІ. Наука, інноваційна, науково-технічна діяльність та наукові парки  

35 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

стимулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій (КМУ, реєстр. № 

4623 від 21.01.2021) 

розглянуто 

на засіданні 

Комітету 

08.12.2021 

протокол № 89 

 

Колюх В.В. Семенюк С.В. березень 
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36 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про наукову і науково-

технічну експертизу” (КМУ, реєстр. № 

5878 від 01.09.2021) 

лютий Колюх В.В. Семенюк С.В. березень 

37 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про особливості 

правового режиму діяльності 

Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук та 

статусу їх майнового комплексу” щодо 

пріоритетності використання 

нерухомого майна для наукової 

діяльності (н.д.І.Совсун, Г.Вацак, 

К.Рудик, І.Констанкевич, реєстр. № 6235 

від 01.11.2021) 

лютий Колюх В.В. Семенюк С.В. березень 

38 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про наукову і науково-

технічну діяльність” щодо виборів 

керівника наукової установи 

(н.д.І.Совсун, Г.Вацак, В.Крейденко, 

К.Рудик, І.Констанкевич, С.Мінько, 

реєстр. № 6236 від 01.11.2021) 

лютий Колюх В.В. Семенюк С.В. лютий 

39 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про наукову і науково-

технічну діяльність” щодо 

Національного фонду досліджень 

України (н.д.С.Бабак, В.Крейденко, 

лютий Колюх В.В. Сич О.В. лютий 
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І.Констанкевич, О.Коваль, реєстр. № 

6357 від 29.11.2021) 

40 Проект Закону про інноваційні парки 

(КМУ, реєстр. № 7658 від 11.08.2022) 

березень Колюх В.В. Семенюк С.В. 

 

квітень 

 

Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції 
 

1 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

охорони сім’ї, дитинства, материнства і 

батьківства (н.д.Г.Мазурашу, О.Лис, 

реєстр. № 3916 від 11.07.2020) 

липень Гришина Ю.М. 

Колюх В.В. 

Красняков Є.В.  

2 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків” 

щодо визначення поняття “сексизм” 

(н.д.Н.Яковлєва, Г.Михайлюк, М.Бардіна, 

Г.Бондар та інші, реєстр. № 4598-1 від 

02.02.2021) 

липень Гришина Ю.М. Красняков Є.В.  

3 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

заборони проявів сексизму у суспільстві 

(н.д.О.Кондратюк, О.Корнієнко, 

М.Потураєв, І.Геращенко та інші,  реєстр. 

№ 4598-2 від 02.02.2021) 

липень Гришина Ю.М. Красняков Є.В.  

4 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про державну допомогу 

березень Колюх В.В. Семенюк С.В.  
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суб’єктам господарювання” та інших 

законодавчих актів України щодо 

державної допомоги суб’єктам 

господарювання (н.д.Р.Підласа, 

Д.Наталуха, Д.Арахамія, Г.Лічман, 

реєстр. № 5648 від 10.06.2021) 

(доопрацьований 26.12.2022) 

5 Проект Закону про внесення змін до 

статті 103-2 Бюджетного кодексу України 

щодо вдосконалення механізму 

фінансування оплати праці педагогічних 

працівників (н.д.С.Гривко, реєстр. № 

6224 від 26.10.2021) 

травень Гришина Ю.М. Семенюк С.В.  

6 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

приведення у відповідність до 

Конституції норм про охорону сім'ї, 

дитинства, материнства і батьківства 

(н.д.Г.Мазурашу, А.Драбовський, 

С.Кузьміних, В.М’ялик, А.Культенко, 

реєстр. № 6325 від 19.11.2021) 

липень Грищук Р.П. Красняков Є.В.  

7 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

приведення їх у відповідність до 

Конституції для протидії прямій чи 

непрямій дискримінації та нетерпимості 

щодо окремих осіб та їх груп 

липень Грищук Р.П. Красняков Є.В.  
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(н.д.І.Совсун, реєстр. № 6325-1 від 

06.12.2021) 

8 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових гарантій 

соціального захисту ветеранів війни 

(КМУ, реєстр. № 6350 від 25.11.2021) 

березень Грищук Р.П. Луцька А.В  

9 Проект Закону про економічний паспорт 

(Президент України В.Зеленський, 

реєстр. № 6394 від 06.12.2021) 

травень Колюх В.В. Семенюк С.В.  

10 Проект Закону про систему фінансової 

підтримки майбутніх поколінь 

(н.д.Н.Южаніна, І.Геращенко, М.Іонова 

та інші, реєстр. № 6394-1 від 21.12.2021) 

травень Колюх В.В. Семенюк С.В.  

11 Проект Закону про економічний паспорт 

(н.д.М.Цимбалюк, реєстр. №  6394-2 від 

22.12.2021) 

травень Колюх В.В. Семенюк С.В.  

12 Проект Закону про економічний паспорт 

юного українця (н.д.Н.Королевська, 

Ю.Солод, В.Гнатенко, В.Мороз, реєстр. 

№ 6394-3 від 22.12.2021) 

травень Колюх В.В. Семенюк С.В.  

13 Проект Закону про внесення змін до 

Цивільного кодексу України та 

Цивільного процесуального кодексу 

України щодо посилення захисту прав 

осіб, визнаних судом недієздатними 

(КМУ, реєстр. № 6466 від 24.12.2021) 

лютий Гришина Ю.М. Тіран С.В.  
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14 Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

фінансування дошкільної освіти 

(н.д.І.Совсун, В.Крейденко, А.Осадчук та 

інші, реєстр. № 6468 від 24.12.2021) 

червень Воронов В.А. Семенюк С.В.  

15 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про наркотичні засоби, 

психотропні речовини і прекурсори” для 

встановлення порядку використання 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у наукових та 

навчальних цілях (н.д.І.Совсун, 

Л.Василенко та інші, реєстр. № 6470 від 

24.12.2021) 

лютий Колюх В.В. Нестеренко Л.С.  

16 Проект Закону про внесення змін до 

додатку 3 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2022 рік” 

щодо збільшення заробітної плати 

медичним та педагогічним працівникам 

(н.д.Ю.Бойко, В.Медведчук, О.Качний та 

інші, реєстр. № 7035 від 09.02.2022) 

липень Лис О.Г. Семенюк С.В.  

17 Проект Закону про внесення змін до 

статті 42 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2022 рік” 

щодо використання коштів фонду 

ліквідації наслідків збройної агресії 

(н.д.Я.Железняк, М.Хлапук, Д.Микиша, 

реєстр. № 8233 від 28.11.2022) 

лютий Лис О.Г. Семенюк С.В.  
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18 Проект Закону про внесення змін до 

статті 42 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2022 рік” 

щодо використання коштів фонду 

ліквідації наслідків збройної агресії 

(н.д.С.Демченко, Г.Мазурашу, реєстр. № 

8233-1 від 02.12.2022) 

лютий Лис О.Г. Семенюк С.В.  

19 Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо 

додаткової підтримки вітчизняної 

промисловості та бізнесу під час воєнного 

стану (н.д.Д.Арахамія, Д.Гетманцев, 

Г.Михайлюк, Ю.Кісєль, І.Негулевський 

та інші, реєстр. № 8298 від 22.12.2022) 

лютий Коваль О.В. Луцька А.В.  

20 Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо 

додаткової підтримки вітчизняної 

промисловості та бізнесу, удосконалення 

механізму реєстрації податкових 

накладних та впровадження 

добровільного аудиту з питань 

оподаткування взамін окремих 

податкових перевірок під час воєнного 

стану (н.д.О.Красов, реєстр. № 8298-1 від 

06.01.2023) 

лютий Коваль О.В. Луцька А.В.  
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21 Проект Закону про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо 

додаткової підтримки вітчизняної 

промисловості та бізнесу під час воєнного 

стану  (н.д.Д.Арахамія, Д.Гетманцев, 

В.Кінзбурська, А.Ляшенко, 

О.Бондаренко,  реєстр. № 8299 від 

22.12.2022) 

лютий Коваль О.В. Луцька А.В.  

22 Проект Закону про внесення змін до 

статті 111-1 Кримінального кодексу 

України щодо вдосконалення 

відповідальності за колабораційну 

діяльність (н.д.О.Бакумов, Є.Чернєв, 

І.Фріс, О.Федієнко та інші, реєстр. № 

8301 від 23.12.2022) 

лютий Грищук Р.П. Нестеренко Л.С.  

23 Проект Закону про внесення змін до 

статті 111-1 Кримінального кодексу 

України щодо вдосконалення 

відповідальності за колабораційну 

діяльність (н.д.М.Павлюк, реєстр. № 

8301-1 від 05.01.2023) 

лютий Грищук Р.П. Нестеренко Л.С.  

24 Проект Закону про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо 

уточнення відповідальності за деякі види 

кримінальних правопорушень на 

тимчасово окупованих територіях 

(н.д.Я.Юрчишин, Ю.Клименко, І.Совсун, 

лютий Грищук Р.П. Нестеренко Л.С.  
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Р.Лозинський та інші, реєстр. № 8301-2 

від 09.01.2023) 

25 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про Конституційний 

Суд України” щодо порядку формування 

Дорадчої групи експертів 

(н.д.І.Геращенко, А.Герасимов, 

С.Федина, І.Фріз та інші, реєстр. № 8302 

від 23.12.2022) 

лютий Колюх В.В. Нестеренко Л.С.  

26 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування надання та використання 

відпусток, а також інших питань 

(н.д.Г.Третьякова, М.Цимбалюк, 

Я.Рущишин та інші, реєстр. № 8313 від 

27.12.2022) 

березень Коваль О.В. Луцька А.В.  

27 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України “Про військовий 

обов’язок і військову службу” щодо 

звільнення з військової служби наукових 

і науково-педагогічних працівників 

(н.д.Р.Грищук, О.Колєв, І.Констанкевич, 

Є.Брагар та інші, реєстр. № 8315 від 

28.12.2022) 

березень Гришина Ю.М. Нестеренко Л.С.  

28 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

удосконалення управління 

загальнообов’язковим державним 

квітень Коваль О.В. Красняков Є.В.  
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соціальним страхуванням на випадок 

безробіття та у сфері реалізації державної 

політики зайнятості населення 

(н.д.М.Папієв, реєстр. № 8331 від 

02.01.2023) 

29 Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення управління у сфері 

реалізації державної політики зайнятості 

населення (н.д.М.Папієв, реєстр. № 8332 

від 02.01.2023) 

квітень Коваль О.В. Луцька А.В.  

30 Проект Постанови про Заяву Верховної 

Ради України про посягання російської 

федерації на державність України з метою 

її знищення (н.д.Ф.Веніславський, 

А.Пушкаренко, С.Кузьміних, Ю.Мисягін 

та інші, реєстр. № 8335 від 05.01.2023) 

лютий Грищук Р.П. Семенюк С.В.  

 

Розділ III. Питання, які передбачається розглянути на виїзних, спільних засіданнях Комітету 

(із зазначенням дати і місця проведення засідань) 

 

1  

 

    

 

Розділ IV. Питання, які розглядаються комітетом у порядку контролю за виконанням законів, 

постанов Верховної Ради України, власних рішень 
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1 Щодо доповіді про якість вищої освіти в 

Україні та звіту Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти за 

2022 рік 

березень Гришина Ю.М. 

 

Нестеренко Л.С.  

2 Про виконання рекомендацій Резолюції 

круглого столу на тему “Функціонування 

професійної (професійно-технічної) 

освіти в умовах воєнного стану” квітень-

травень 2023 рік 

квітень-

травень  

2023 року 

Коваль О.В. Луцька А.В.  

 

 

Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома комітету), які пропонується розглянути 

на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у комітеті (окремо) 
 

1 Комітетські  слухання  на  тему:      

 

 

Розділ  VI. Конференції, семінари, “круглі столи”, інші заходи, які будуть проводитись комітетом 

або за його участю 

 

1       

 


