
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань освіти, науки та інновацій 

08 лютого 2023 року 

Веде засідання Голова Комітету БАБАК С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання 

Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Радий вас всіх 

бачити. 

Але перед тим як ми перейдемо до порядку денного, з вашого дозволу я 

продовжу виконувати почесну місію як представник Верховної Ради під час … у 

нас уже був цей захід. На жаль, колеги не змогли бути на ньому присутні тоді в 

силу певних обставин, але пам'ятаєте, що ми нагороджували, відзначали 

педагогічних наших працівників, які під час окупації в Київській області 

проявили мужність і найкращі риси свого характеру, і робили все для захисту 

дітей і вчителів, і взагалі представників громади, які знаходились під окупацією. 

Тому з вашого дозволу, у мене є дві невручені грамоти. 

Одна – Почесна грамота Верховної Ради за особливі заслуги перед 

українським народом. І маю честь передати її Федоренко Аліні Володимирівні. 

(Оплески). 

І Грамота Верховної Ради за заслуги перед Українським народом, 

нагороджується Микитчик Микола Артемович. (Оплески). 

Шановні колеги, з приємним, я сподіваюсь, ми ще продовжимо, а, власне, із 

засіданням комітету. 

Отже, колеги, сьогодні в порядку денному шість питань. 

Перше – про проект Закону про дошкільну освіту (реєстраційний номер 

8030). 

Другий пункт – про проект Закону про дошкільну освіту (8030-1) – 

альтернативний. 

Третій – про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Конституційний Суд України" щодо порядку формування Дорадчої групи 

експертів. 



Четвертий – про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також 

інших питань. 

П'ятий – про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій за восьму сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання, і 

шосте – "Різне". 

Колеги, чи є доповнення, пропозиції зауваження до порядку денного? 

Іван Григорович. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, хочу вас привітати і привітати колег. 

Перед голосуванням хочу, щоб ви подивилися, як у нас є з кворумом, бо я 

знаходжусь в зоні дуже нестійкого зв'язку, через декілька хвилин, мабуть, по 

графіку відключать світло. Я уважно вивчив всі проекти рішень по даних 

питаннях і підтримую рішення комітету. Це на всяк випадок, якщо раптом 

обірветься зв'язок. Сергій Віталійович ... . 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. З кворумом все добре. Все добре 

з кворумом. Навіть якщо у вас вимкнеться зв'язок, все буде нормально, всі 

рішення, я сподіваюсь, ми спокійно ухвалимо. Тому дуже дякую. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, якщо немає заперечень, зауважень чи 

пропозицій до порядку денного, то прошу його затвердити. 

Хто – за? 9. Одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

Отже, переходимо до першого пункту порядку денного. Я пропоную його 

одразу об'єднати з другим, бо це проект Закону про дошкільну освіту і 

альтернативний до нього. 

Отже, в нас є два автори законопроектів, я би попросив Володимира 

Анатолійовича Воронова доповісти про свій законопроект, а Наталію Романівну 

Піпу – про альтернативний законопроект. Після цього перейдемо до обговорення. 

Отже, будь ласка, пане Володимире, вам слово. 

 



ВОРОНОВ В.А. Доброго дня, колеги! 6 лютого на засіданні підкомітету з 

питань раннього розвитку та дошкільної освіти було розглянуто два 

законопроекти про дошкільну освіту. Основний – 8030, поданий народними 

депутатами України Вороновим, Бабаком та іншими народними депутатами 

України, в тому числі більшістю депутатами нашого комітету. Альтернативний – 

8030-1, поданий народним депутатом України Піпою Наталею Романівною та 

іншими народними депутатами України. 

Зазначу, що чинний Закон України "Про дошкільну освіту" було ухвалено 

Верховною Радою України в 2001 році, його редакція не відповідає всім вимогам 

базового Закону України "Про освіту", вимогам та викликам сьогодення, та 

сучасним вітчизняним та світовим тенденціям в освіті. 

Редакція нового спеціального закону у сфері дошкільної освіти має закласти 

новий ціннісний фундамент в системі дошкілля, дати нову візію, визначити нові 

цілі, нові принципи, запропонувати різноманітні сучасні можливості в реалізації 

права на освіту кожною дитиною дошкільного віку з урахування її потреб, 

інтересів та здібностей, забезпечити доступність дошкільної освіти для кожної 

дитини в Україні, врахувати наслідки збройної агресії РФ, сформувати нові 

вимоги до психологічного супроводу, інклюзії, безпеки, збереження життя та 

здоров'я. Враховуючи сучасні досягнення у сфері цифровізації, організації 

харчування та медичного обслуговування, закласти нові підходи екологічного 

виховання. Визначити сучасні підходи у формуванні трудових відносин у 

закладах дошкільної освіти, продовжити шлях реальної, а не декларативної 

дерегуляції та демократизації в системі освіти, що в першу чергу виявляється в 

посиленні довіри до закладу освіти, до педагога та батьків. Спрямувати фокус 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування на розвиток 

кожного закладу дошкільної освіти як осередку раннього "стартового" розвитку 

людини, що забезпечує формування людського капіталу країни, сталий розвиток 

суспільства і держави. На думку членів підкомітету, найбільш повно ці завдання 

знайшли своє питання в законопроекті 8030. Разом з тим до законопроектів 

надійшло ряд висновків ГНЕУ, Міністерства освіти і науки, Мінфіну, інших 

органів центральної виконавчої влади та об'єднань органів місцевого 

самоврядування, профспілок та громадських об'єднань освітян. 



Наголошую, що більшість зауважень та пропозицій можна врахувати між 

першим і другим читанням, а Міністерство освіти і науки України та всі 

громадські об'єднання освітян, що звернулись до комітету, пропонують взяти за 

основу для подальшого розгляду і напрацювання остаточної редакції спеціального 

закону у сфері дошкільної освіти законопроекту номер 8030. 

Хочу подякувати всім колегам представникам органів влади та всім 

освітянам, які долучилися до такої вкрай важливої для країни праці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Анатолійович. 

Наталія Романівна, будь ласка, вам слово для представлення законопроекту. 

 

ПІПА Н.Р. Доброго дня, колеги. Ми багато обговорили на підкомітеті. 

Насправді дякую всім, те, що звернули увагу на потреби зміни в дошкільній 

освіті. Відповідно навіть в ці воєнні часи ми як би говоримо зараз про розвиток, і 

це дуже тішить. Тобто ми готуємось до перемоги і готуємо підґрунтя для того, 

щоб змінювати основи і підходи дошкільної освіти, і дати їм можливість 

розвиватися. Так як мій законопроект альтернативний, я відразу зосереджусь на 

тому, що відрізняє, але ключовим в законопроекті, коли ми його писали, було у 

нас фактично три основні речі, три основні принципи, які ми використовували. 

Перше – це безпека дітей. 

Друге – це відповідно якість освітніх послуг. 

І третє. Це кошти, які потрібно витрачати на заклади дошкільної освіти і 

відповідно на їх врядування і на отримання освіти, і піклування в них. 

Тому сьогодні безпека, хочу наголосити, почну з неї, яка зараз є важливою. 

Особливо ми відчуваємо, наскільки вона є важливою і потрібною в наших 

дитячих закладах. Я якраз щойно вернулася з одного з них. Безпека: у 

альтернативному законопроекті передбачено сертифіковане навчання основам 

домедичної допомоги. І власне, на це я хочу звернути. Це є використання світових 

практик в тому, щоб наші освітяни, педагоги в закладах освіти мали основи 

домедичної допомоги і відповідно пройшли комплексні програми політики 

захисту дітей, включно з кримінальною перевіркою та працевлаштуванням, та 

навчанням основних базових алгоритмів, які насправді, ці речі це те, що часто 

може рятувати і життя і здоров'я і дітей, і самих освітян. 



На противагу цьому в основному законопроекті завдяки змінам до Закону 

України про охорону здоров'я заклади дошкільної освіти стають надавачами 

медичних послуг без ліцензії на медичну практику, що є загрозою для життя та 

здоров'ю дітей. І в будь-якому випадку нам над цим треба дискутувати і 

працювати, і обговорювати. 

Наступне, якість освіти. В альтернативному законопроекті відповідно до 

доказових наукових досліджень якість дошкільної освіти визначається як 

відповідність результатів навчання вихованців та організацію освітнього 

середовища вимогам, встановленим законодавством та державним стандартом. У 

основному замість частини щодо якості організації освітнього середовища 

пропонується визначити якість відповідністю договору чи надання освітніх 

послуг. Чи дозволимо ми визначати якість дошкільної освіти приватним 

договорам, чи все-таки ми проговоримо більше про стандарти – це є загальне 

питання до нас всіх, яке маємо вирішити. 

Третє – ефективність коштів. Там у нас дошкільна освіта викликає багато 

дискусій. У нас насправді країна … більшість, які зараз поїхали за кордон, 

відчувають, наскільки це соціальна країна і наскільки вона насправді 

людиноорієнтована, і чому в бюджеті це так часто важко забезпечити попри інші 

нюанси, які є питання до бюджету і його формування, і використання. Насправді 

забезпечити тут всі соціальні послуги, які у нас є зазначені в законах, багато країн 

собі не можуть дозволити. Ми знаємо і зараз наші люди, які, на жаль, мусили 

виїхати за кордон, знають наскільки важко, наскільки мало в яких країнах є 

безкоштовні садочки. Адже часто це як мінімум за доплату, а інколи за повну 

вартість. І наскільки це є цінним, що нам в країні попри всі труднощі вдається це 

забезпечувати, але основні витрати, звичайно, що на сьогоднішній день мають 

громади, утримують садочки. І це та велика дискусія, яка точиться в середовищі 

освітньому і всіх, хто користуються послугами садків. Ефективність коштів задля 

якості та безпеки є, власне, часто в підходах до формування кількості вихователів 

на кількість дітей. Це те, що в нашому законопроекті запропоновано. В нашому 

законопроекті запропоновано, що ми маємо мати оптимальні підходи до кількості 

вихователів усього складу, який має бути в садку, до кількості дітей і умов садка, і 

можливостей самої громади. Ми закладаємо в законопроект те, що має бути, 



мінімальні вимоги щодо якості та безпеки як обов'язкові, і поширюємо однакові 

стандарти як на державний, комунальний, так і на приватний сектор. Основний же 

законопроект пропонує державним і комунальним садкам далі працювати за 

штатними розписами, не маючи можливості їх змінювати, а приватному сектору – 

за принципами, якими … за схожими принципами в тому плані, що є мінімальні 

вимоги, а решта садок може визначати сам. Ми вважаємо, що все-таки можливість 

складання оптимальної кількості працівників необхідна у всіх видах закладів: що 

в державних, що в комунальних, що в приватних. 

З важливих моментів, крім того, що основний закон ще більше обмежує 

суб'єктність громад щодо їхнього бюджету, запроваджуючи вимогу, як ми 

згадували на підкомітетах, невідкладно придбати мікрохвильовку та холодильник. 

Звертаю увагу, що основний законопроект не передбачає збільшення 

фінансування на галузь, тобто такі витрати будуть покриватися коштами, які 

призначені або на зарплати, або громади мусять самі знайти. 

Тобто підсумую, що, ще раз, в альтернативному законопроекті, знаючи 

попереднє вже рішення підкомітету, яке було, є, основними принципами, на які 

ми готувати законопроект, це є безпека, якість освіти і ефективність використання 

коштів. Тому дякую за увагу. Буду вдячна за відгуки і пропоную нам в будь-

якому випадку два законопроекти доопрацювати так, щоб вийшов в результаті 

якнайкращий закон, який буде в майбутньому діяти. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Романівна. 

Я, з вашого дозволу, дам слово заступниці міністра освіти і науки пані Вірі 

Роговій для того, щоб почути позицію міністерства. Будь ласочка. 

 

РОГОВА В.Б. Шановний голово, шановні народні депутати, по-перше, ми 

хочемо щиро подякувати за два законопроекти, тому що, правда, один точно 

доповнює інший. І сьогодні пані Наталія говорила і про безпеку, яка є 

пріоритетна, і пан Володимир сьогодні говорив, там, де унормував абсолютно всі 

питання і навантаження на нашого педагога. І якість освіти абсолютно в кожному 

проекті вибудовано, і воно доповнює один одного: того, що немає в одного, є в 

іншого. Тому, мабуть, дуже хороше таке було рішення, якби поєднати такі два 

законопроекти і зробити один потужний закон. 



Але хотілось би внести ще таку пропозицію, як у "Прикінцевих 

положеннях", щоб ви могли подивитися, розглянути, якщо зможете, все-таки у 

нас є обов'язкова дошкільна освіта з п'яти років. Якщо брати в Ізраїлі, в них з 

трьох років і вона фінансується з державного бюджету. Ми хотіли внести таку 

пропозицію, щоб з п'яти років ми могли оплатити дошкільну освіту, та, що є 

обов'язковою, педагогічним працівникам із освітньої субвенції після війни там 

якийсь певний термін, але виписати це у "Прикінцевих положеннях". Оскільки 

розуміємо, що сьогодні це питання не може стояти, прямо сьогодні, але якщо ми 

могли виписати якийсь термін після війни, щоб педагогічні працівники 

фінансувалися саме по обов'язковій дошкільній освіті, це з п'яти років. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віра Борисівна. У нас буде велика робоча група, я 

думаю, ефективна, сподіваюсь, при підготовці до другого читання завжди можна 

внести комітетську правку. 

Тому я впевнений, що ми всі ідеї і, зокрема цю обговоримо з членами 

комітету. В разі потреби, в разі необхідності, якщо дійдемо консенсусу, то 

обов'язково додамо до проекту закону. 

 

РОГОВА В.Б. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віра Борисівна. 

Колеги, чи ще хтось бажає висловитись з приводу законопроектів? 

 

КОЛЮХ В.В. Можна я? Якщо можна, питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Валерій Вікторович, будь ласка. Добрий день. 

 

КОЛЮХ В.В. Добрий день, колеги! У мене, швидше, питання до 

Міністерства освіти, і Віра Борисівна тут уже підняла питання фінансування 

освітньої субвенції на... поширення освітньої субвенції на дошкільну освіту. 

Скажіть, будь ласка, всі ми прекрасно розуміємо, що це все покладено зараз 

на місцеві бюджети. Чи міністерство здійснювало прорахунок взагалі можливості 

переведення дошкільної освіти на освітню субвенцію? І скільки в грошах, 

наприклад, це потрібно для держави? 

 



РОГОВА В.Б. Дякую за запитання. 

Якщо це брати до війни, ми прорахували повністю, тому що зараз плинність 

іде у нас в дитячих садочках педагогічних працівників. Але коли ми прорахували 

якраз напередодні розпочатого повномасштабного вторгнення Російської 

Федерації – це було 16 мільярдів. Тому ми розуміємо, що для країни це великі 

кошти, але якби ми почали принаймні з обов'язкової дошкільної освіти, тобто ті 

діти, які сьогодні здобувають обов'язкову дошкільну освіту по закону з п'яти 

років, – це буде абсолютно інша сума. 

 

КОЛЮХ В.В. Тобто ви пропонуєте в "Прикінцевих положеннях", можливо, 

варто закріпити цю норму? 

 

РОГОВА В.Б. Так. 

 

КОЛЮХ В.В. Тоді це зобов'язує вносити зміни і, вірніше, розраховувати 

державний бюджет на наступний рік? 

 

РОГОВА В.Б. Так.  

 

КОЛЮХ В.В. З урахуванням цих коштів, витрат? 

 

РОГОВА В.Б. Ми думаємо, якщо, можливо, ми не зможемо відразу після 

війни, можливо, це буде через пів року, через рік – але, щоб ця норма була 

прописана в "Прикінцевих положеннях". 

 

КОЛЮХ В.В. Зрозуміло. Дякую за відповідь. 

 

РОГОВА В.Б. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович. 

Колеги, чи є ще в когось необхідність, бажання висловитись? Якщо ні, то, 

колеги, дозвольте тоді, я підсумую нашу дискусію. Ми на підкомітеті … . По-

перше, ці законопроекти, які ми зараз розглядаємо, це, по суті, вже третя, 

здається, ітерація з 19-го року, коли ми усвідомили, і з моменту заходу в 

парламент, що нам потрібно змінювати систему дошкільної освіти. І закон, якому 

вже станом на зараз 22 роки виповнилось, його треба оновлювати, змінювати, бо 



світ змінюється, дошкільна освіта змінюється разом зі світом. Тому це насправді 

важливо: і підходи змінювати, і форми здобуття освіти змінювати. До нього вже 

було і так багато змін протягом 22 років, і нам якраз потрібно було написати 

новий. 

Це вже третя ітерація цього закону, бо з першим ми попрацювали і 

зрозуміли, що ми не виправимо, відкликали, перевнесли другий. Потім з ним 

попрацювали і зрозуміли, що ми все не виправимо до другого читання, знову 

відкликали, занесли третій. І справді я хочу подякувати обом авторам, насправді є 

чудові норми і в одному законі, і в іншому. Я розумію, і ми домовилися на 

підкомітеті, і автори між собою домовилися, що спільно будемо доопрацьовувати 

ці закони. Нам було дуже важко як членам комітету, і всі були на засіданні 

підкомітету, нам було важко визначитися з тим, який законопроект брати за 

основу, тому що обидва написані нашими колегами з комітету. 

Але є суттєва перевага в основного закону, тому що там є всі автори є 

членами комітету, а в другому не всі члени комітету є авторами. Тому насправді 

це основна перевага. І підкомітет прийняв своє рішення. Зараз ми його будемо 

затверджувати. Але я знов-таки прошу, я не сумніваюся в тому, що обидва автора 

будуть доопрацьовувати цей закон. Насправді давайте зробимо все, щоб наша 

робоча група, яка буде доопрацьовувати, була ефективною і взяла найкращі 

норми з обох законів. І за оцінками наших аналітиків секретаріату, це справді 

може стати одним з найкращих законів про дошкільну освіту в Європі. Давайте 

його разом спільно таким і зробимо. 

Отже, шановні колеги, ставлю на голосування. У нас буде два голосування 

по першому і другому законопроекту. 

Отже, перше. Ставлю на голосування проект рішення комітету 

рекомендувати Верховній Раді України законопроект (реєстраційний номер 8030), 

за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу з 

дорученням Комітету з питань освіти, науки та інновацій підготувати його до 

другого читання. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити голову підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти 

Володимира Воронова. Хто – за, прошу проголосувати. 

 

КОЛЮХ В.В. Колюх – за. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. 7 – за. Хто – утримався? Наталія Романівна і Ростислав. 7 

– за, двоє – утримались. Рішення прийнято. Дякую, колеги. 

І друге питання. Ставлю на голосування проект рішення комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону (реєстраційний номер 

8030-1) за результатами його розгляду в першому читанні відхилити. 

Хто – за, прошу проголосувати. 

 

ГРИЩУК Р.П. Грищук – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто – утримався? Хто – проти? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Сергій Віталійович, Кириленко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Іван Григорович. Почув. 

Ростислав і Наталія – проти. Отже, 8 – за. Двоє – проти. 

Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

Переходимо до пункту третього порядку денного. 

 

_______________. Я ще хотів би окремо подякувати Наталії Романівні та її 

команді за пробну працю, про роботу. 

 

ПІПА Н.Р. Я вам дякую. готуємось до другого читання, щоб зробити 

максимально добре … . 

 

_______________. Дякую, Наталія Романівна, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я сподіваюся, що кожен з нас попрацює зі 

своїми фракціями для того, щоб ми в першому читанні цей проект закону 

підтримали, а доопрацьовувати до другого будемо всі разом. 

Отже, переходимо до третього пункту порядку денного: про проект Закону 

про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" щодо 

порядку формування Дорадчої групи експертів (реєстраційний номер 8302). 

Доповідачем мала би бути пані Ірина Геращенко, автор законопроекту, але її з 

нами немає. Тому співдоповідачем є Валерій Вікторович Колюх, голова 

підкомітету. Будь ласка, Валерій Вікторович. 

 



КОЛЮХ В.В. Шановні колеги, на засіданні підкомітету з питань науки та 

інновацій ми детально проаналізували цей законопроект і ознайомилися з 

висновками заінтересованих сторін. Скажу чесно, вивчили і "за, і "проти". 

"Проти" виявилося більше ніж "за", тому, не вдаючись в деталі, всі ці висновки є у 

вас на пошті. Підкомітет з питань науки та інновацій вирішив рекомендувати 

даний законопроект відправити автору законодавчої ініціативи на доопрацювання 

і проінформувати з цим рішенням профільний Комітет з питань правової 

політики. 

Якщо в когось є питання стосовно того, що – чому, аргументи "проти" – то я 

можу відповісти, але це так, до відома. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович. Колеги, чи є необхідність 

обговорення, чи хтось хоче щось доповнити? Да, пане Ростиславе, будь ласка. 

 

ПАВЛЕНКО Р.М. Дякую, Сергій Віталійович. Справді, хотів би доповнити. 

Як правильно сказав пан Валерій, це не наш, наш комітет не є тут профільним, це 

комітет правових наук, господи, правової політики, звичайно. Тому питання в 

тому, що цей законопроект по суті вирішує питання, які нам ставлять наші 

європейські колеги з приводу Закону про формування цієї експертної групи щодо 

призначення суддів Конституційного Суду. Власне, ми вносимо ті зауваження, які 

ми чуємо від колег з Венеціанської комісії, і тому відразу теж, щоб не входити в 

деталі, вношу пропозицію замість повернення цього законопроекту до співавторів 

на доопрацювання, запропонувати колегам з Комітету правової політики 

визначитися при розгляді питання по суті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ростиславе. Валерій Вікторович. 

 

КОЛЮХ В.В. Я не проти, в принципі, пропозицій Ростислава, тому що ми 

дійсно не є профільний комітет. Але виходячи з того, що все ж таки ми повинні 

захищати інтереси науки, то даний законопроект, я мушу це зазначити, 

передбачає, що до складу цієї групи, Дорадчої групи експертів, відповідно до 

пропозицій авторів законопроекту втрачається три особи, які призначаються 

Національною академією правових наук України і з'їздом представників 

юридичних вищих навчальних закладів. Таким чином, по суті, до складу дорадчої 



групи не входитиме жодного представника від української громадськості 

юридичної освіти та науки. Як каже Іван Григорович Кириленко, я вам про це 

говорив, якщо він мене чує. Іван Григорович! 

 

КИРИЕНКО І.Г. Чую, чую. 

 

КОЛЮХ В.В. Це питання державного суверенітету насправді. Я розумію, 

що є там якісь певні вимоги, які нам ставить Венеціанська комісія, але ж тоді 

взагалі нехай беруть та формують Конституційний Суд без нашої участі, якщо так 

дивитись, скажімо, стратегічно. Я вважаю, що все ж таки ми маємо створити хоча 

б паритетні засади при формуванні Дорадчої групи. А тут паритетності немає. І у 

мене ще викликають сумніви ті зауваження Національної академії правових наук 

з приводу вимог до членів Дорадчої групи експертів, де зазначено, що в них 

мають бути не лише високі моральні якості, бездоганна ділова репутація, високі 

професійні якості та суспільний авторитет. Хто це буде визначати, шановні 

колеги, хто, в кого який авторитет? Це оціночні поняття, які не мають жодної 

правової визначеності насправді. 

Тому, якщо комітет вважає, в принципі, що це не є предметом відання 

безпосередньо нашого комітету, то можна прийняти нейтральне рішення, яке 

запропонував Ростислав Павленко. Але підкомітет прийняв рішення – на 

доопрацювання. Можете, як голова комітету можете поставити два рішення, в 

принципі, проголосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Вікторович. А в мене є питання до пана 

Ростислава, якщо можна, ви якраз по цій нормі закону. Оці зауваження дає і 

Міністерство освіти і науки, там, де заміняються три особи, які призначаються 

Національною академією правових наук, з'їздами і так далі, і так далі, на чотири 

особи, які визначаються Європейською комісією "За демократію через право" і 

міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або 

міждержавних угод протягом останніх п'яти років надають Україні міжнародну 

технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, 

та/або захисту прав людини, та/або запобіганні і протидії корупції. 

Я хотів би запитати, чи є інформація? Я думаю, що їх насправді дуже 

небагато. Тому якщо, в принципі, проаналізувати цю норму, я майже впевнений, 



що ми вийдемо на певну конкретну кількість цих міжнародних організацій, які 

протягом знову-таки міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 

п'яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу. 

Пане Ростиславе, якщо ви спілкувалися з авторами законопроекту, чи знаєте 

ви, скільки таких організацій взагалі, які підпадають під ці критерії? 

 

ПАВЛЕНКО Р.М. Дивіться, я відповім це питання таким чином. Ця норма 

фактично подібна нормі щодо обрання суддів Вищого антикорупційного суду, 

подібна норма з 13-й по 19-й рік народжувалась теж в дуже жарких дискусіях, в 

тому числі і з міжнародними партнерами, в тому числі і з нашими науковими 

експертами і співтовариствами, теж звучали міркування щодо до суверенітету і 

такого іншого. 

Але ми бачимо з практики, що застосування цієї норми до формування 

Вищого антикорупційного суду призвело до, власне, складу суду, до якого поки 

що немає ніяких зауважень не те, що у партнерів, але і всередині України. Це, 

звичайно, найголовніше, всередині України також. Ми поки що не маємо підстав 

говорити про те, що сформований за такою процедурою склад суду, якось там 

себе некоректно поводив або не є взірцем, наскільки це можливо в наших умовах, 

правосуддя і моральних, і професійних якостей. Саме тому моя пропозиція цим 

позитивним досвідом скористатись і запровадити подібний же механізм для 

створення довіри знов-таки в першу чергу в українському суспільстві і також в 

контексті нашої європейської інтеграції, запропонувати цю норму для 

формування суддів Конституційного Суду. 

 

КОЛЮХ В.В. Перепрошую, можна одну ремарку? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

КОЛЮХ В.В. От пан Ростислав правильно сказав, що запровадження 

довіри. Якраз проблема полягає в тому, що тут недовіра до українських 

інституцій, получається. Питання довіри до влади в цілому і можливості 

формувати самостійно органи державної влади, починаючи від Конституційного 

Суду, Вищого антикорупційного тому подібне – це якраз питання довіри. То, 

мабуть, немає цієї довіри. 



ПАВЛЕНКО Р.М. Ми точно знаємо, що сформовано орган, який 

користується довірою і всередині України, і поза її межами. Ми так само знаємо, 

що є позиція, зокрема комісія "За демократію через право" щодо того, що вони не 

вважають за важливе брати участь у формуванні експертної групи, яка 

передбачена чинною редакцією цього закону. 

Тому ми з колегами пропонуємо саме таку редакцію, яка є, очевидно, що до 

другого читання можна буде внести зміни, що стосуватимуться умов і подібного. 

Але по суті, фактично щодо кількості і щодо кола залучених організацій 

пропозиція є, а щодо рішення комітету знов-таки пропоную, як пан Валерій 

правильно каже, нейтральну формулу, яка, власне, перенесе цю дискусію в 

дискусію по суті між колегами, які працюватимуть, власне, з правових питань. 

 

КОЛЮХ В.В. Іван Григорович щось хотів сказати чи вже все, зв'язку немає? 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Є зв'язок, у мене є. Поки є. Чують мене? 

 

КОЛЮХ В.В. Чути, чути. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. А Сергій Віталійович дасть слово чи ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Іван Григорович, не можу ніяк заборонити. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Шановний Сергій Віталійович, шановні колеги, от 

ключове слово "суверенітет". Ми дуже легко ведемось на те, що от довіра, що нам 

рекомендують, нам правильно говорять. Друзі, я підтримую те, що нас ведуть, 

підтримують, правильно говорять. Але подивіться, наглядові ради державних 

компаній, менеджери державних компаній – це нам хто запропонував? Заробітна 

плата 300 мільйонів і людина чесно їх отримала. 300 мільйонів – це річний фонд 

пенсії області. І це вважається нормально, нам запропонували так, і ми 

підтримали. В суспільстві голову зриває від цього, і людина себе в суді спокійно 

захищає з такою заробітною платою, з такими преміями. 

Друзі, ми ж все-таки Україна, ми ж поки що не Бельгія, не Голландія, не 

Франція, навіть не Польща. Трошки приземлятися треба, трошки приземлятися, 

бо людям потім в очі дивитися. 

Я підтримую рішення підкомітету. Дякую. 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую, Іван Григорович. 

Наталія Романівну руку піднімала, да? 

 

ПІПА Н.Р. Мені здається, доцільною є пропозиція перенести, дати 

можливість визначатися основному комітету, адже якщо це принесе дискусію, то 

це є позитивно. Коли ми говоримо про те, як має складатися чи мають нам 

делегувати інші держави учасників комісії, і чи мають це бути тільки українці, – 

мені здається, що враховуючи, в якому ми зараз стані і який завжди мала вплив 

Росія 30 років на нас, то те, що зараз дискусія буде ширша і те, що багато, на 

жаль, громадян України часто працювали на Росію або були під впливом Росії чи 

російських грошей. Мені здається, коли ми про ширшу і представників інших 

країн фахових, з довірою говоримо в Україні, щоб допомогти українцям 

позбавитися повністю впливу Росії і вплив на наші основні органи, – мені 

здається, що це добре. І перенести цю дискусію все ж таки тому комітету, який 

має визначатися по суті з цим законопроектом. І чим ширша дискусія буде, чим 

більше буде включено суспільство, яке розуміється в цьому питанні, тим краще 

для держави. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Романівна. 

Отже, колеги, я думаю, що є сенс переходити до голосування. Я не хочу 

висловлювати зараз свою позицію, щоб вона не впливала на результати 

голосування, я її потім скажу, якщо буде в цьому необхідність. Але у нас є дві 

пропозиції. 

Перша пропозиція: рішення підкомітету – відправити на доопрацювання. 

Друга пропозиція, пропозиція пана Ростислава, члена нашого комітету – дати 

можливість визначитись головному комітету. Я правильно розумію, пане 

Ростиславе, пропозицію, да? Отже, колеги, я в такому порядку з вашого дозволу і 

поставлю це на голосування, а далі будемо вирішувати  в процесі. 

Отже, ставлю на голосування проект рішення комітету рекомендувати 

Верховній Раді законопроект (реєстраційний номер 8302) повернути суб'єктам 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Хто – за, прошу проголосувати. П'ять. 

Хто – утримався?  П'ять. Рішення не прийнято. Дякую, колеги. 



Ставлю на голосування другу пропозицію: рекомендувати головному 

комітету визначитись за результатами свого голосування щодо законопроекту 

8302. 

Хто – за, прошу проголосувати. Шість. 

Хто – утримався? Чотири. 

Дякую. Рішення прийнято. Відправляємо головному комітету на їх рішення 

із висновками, які маємо в своєму комітеті. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 

Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пункт четвертий – про 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань 

(реєстраційний номер 8313). 

Чи є з нами Галина Третьякова, автор законопроекту? Немає. 

Тоді співдоповідачем є Ольга Володимирівна Коваль. Будь ласка, пані Оля. 

 

КОВАЛЬ О.В. Дякую, Сергій Віталійович. Галина Миколаївна попередила, 

що вона не може зараз прийняти участь і довірилася в доповіді мені, тому я 

виконаю цю почесну місію від імені авторів. 

Головним комітетом з розгляду даного законопроекту є Комітет з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів. За твердженням авторів метою 

цього законопроекту є уточнення і осучаснення окремих норм законодавства, що 

регулюють питання надання та використання відпусток. 

Зокрема законопроектом пропонується внесення змін до ряду законів, 

Кодексу законів про працю, про відпустки, про професійні спілки і ряду інших, і 

зокрема освітянських законопроектів – це Закон "Про освіту" і Закон "Про фахову 

передвищу освіту". Я зупинюся на основних нормах і наголошу, що саме 

стосується предметів відання нашого комітету. 

Згідно цього законопроекту регулюється порядок та умови надання 

відпусток для підготовки участі у спортивних змаганнях, що регулюється 

Трудовим або Колективним договором. 

Наступна норма – це виключення норми щодо творчих відпусток та 

відпусток у зв'язку з профспілковим навчанням. Оце якраз і стосується нашого 

комітету, тому що до цих відпусток відносяться відпустки для написання 

підручників і завершення написання дисертаційних робіт та інших творчих робіт. 



Законопроектом регулюється також надання відпусток при народженні дитини, 

надається чітко визначений термін "не пізніше трьох місяців з дня народження 

дитини", а також регулюється питання надання відпустки батьку дитини, який не 

перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, і така відпустка надається 

за відповідним рішенням суду. Також питання регулюється, що щорічні відпустки 

можуть бути поділені на частини будь-якої тривалості за умови, що основна 

безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів не тільки на 

прохання працівника, а й за такої необхідності у роботодавця. Також відпустки у 

зв'язку з усиновленням дитини надається незалежно від віку усиновленої дитини. 

У разі використання чи виплати грошової компенсації за додаткову відпустку 

працівника, який має дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю підгрупи 

А першої групи, працівник не користується правом на неї в календарному році, 

звільненням в іншому підприємстві, установі та організації. 

І тут багато різних норм вноситься, я не буду їх всі перераховувати. Всі 

колеги ознайомилися із даним законопроектом. Наголошу на ще одній нормі, що 

безпосередньо стосується нашого комітету. Це пропонується виключити 

педагогічний та науково-педагогічний персонал із переліку осіб, за якими під час 

проходження військової служби за призовом, під час мобілізації на основний 

період або військової служби за призовом з числа резервістів в особливий період 

зберігається попередній середній заробіток плати – середня заробітна плата, 

вибачте. Повітряна тривога ще паралельно. 

Ми отримали ряд висновків та зауважень, Головне науково-експертне 

управління надало нам висновок. Продовжуємо, так? ГНЕУ звертає увагу, що 

визначення тривалості відпусток безпосередньо в трудових договорах містить 

загрозу визначення різної тривалості відпусток для працівників з однаковими 

умовами праці, що порушуватиме вимоги Кодексу законів про працю. Також 

ГНЕУ надає аналогічні зауваження, якими визначається, що тривалість щорічних 

додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюється не тільки 

нормативно-правовими актами, що передбачено чинною редакцією статті, а також 

колективними договорами. Що стосується предметів відання комітету, я уже 

наголосила. Я хочу наголосити на висновку Міністерства освіти і науки. Дуже 

швидко. Погоджуючись із необхідністю внесення зазначених змін і усунути 



неузгодженість між положенням законів "Про освіту" та "Про фахову передвищу 

освіту" та частиною третьою Кодексу законів про працю України згідно з 

редакцією від 19.07.2022 року, за працівниками-призовниками на військову 

службу зберігається місце роботи і посада. Тобто не йдеться мова про 

середньомісячний заробіток. Заради справедливих і рівних умов для усіх 

військовослужбовців України міністерство звертає увагу на необхідність внесення 

змін до статті 39 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", яка 

містить посилання на частину другу статті 57 Закону України "Про освіту" та 

частину третю статті 63 Закону України "Про фахову передвищу освіту". 

Також міністерство зазначає, що запропонована законопроектом грошова 

компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки у разі призову 

працівника, зокрема педагогічних та науково-педагогічних працівників, на 

військову службу під час мобілізації в особливий період призову працівників та 

призивних осіб з числа резервістів в особливий період позбавляє таких 

працівників права на саму відпустку після закінчення військової служби, а також 

на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, яка надається при надані 

щорічної основної відпустки і не надається у разі виплати компенсації за неї. 

Також у цих змінах зазначено не всіх осіб, перелічених у частині третій статті 119 

Кодексу законів про працю України. Крім того, експерти вважають недоцільним 

також виключення з Кодексу законів про працю та Закону "Про відпустки" 

положень щодо творчих відпусток, які надаються працівникам для закінчення 

дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених 

законодавством. Це основні зауваження міністерства. 

Головний комітет уже провів своє засідання, рекомендував законопроект 

прийняти за основу і з рядом зауважень, які були висловлені, в тому числі 

Міністерством соціальної політики, який є основним. Тому нашим підкомітетом 

було розглянуто даний законопроект і рекомендовано комітету прийняти даний 

законопроект за основу із врахуванням висновків, наданих Міністерством освіти, 

науки і … Міністерством освіти і науки, sorry, без інновацій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Володимирівна, за фундаментальний і 

ґрунтовний аналіз насправді, це дуже приємно. 



Колеги, чи є необхідність після Ольги Володимирівни обговорювати цей 

проект закону? Мені здається, що Ольга Володимирівна сказала все. 

 

_______________. Голосуємо! Голосуємо! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, то ставлю на голосування пропозицію 

підкомітету. Проект рішення комітету: рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону (реєстраційний номер 8313) за результатами його розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та при доопрацюванні його до другого 

читання врахувати пропозиції, зазначені в експертному висновку Міністерства 

освіти і науки, і направити цей висновок головному комітету. Хто – за, прошу 

проголосувати. 

 

КОЛЮХ В.В. Колюх – за. 

 

ГРИЩУК Р.П. Грищук – за. 

 

ПІПА Н.Р. Піпа – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Одноголосно. Рішення прийнято. 

І переходимо до п'ятого пункту порядку денного: про роботу Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за восьму сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання. Шановні колеги, у вас у всіх є ці 

матеріали на пошті. Є необхідність обговорення звіту комітету? Якщо ні, то я 

хочу подякувати кожному з вас за роботу під час дев'ятої сесії. Це справді дуже 

хороша робота, ми прийняли багато законів, постанов і найголовніше, що ми 

прийняли і продовжуємо приймати в першому читанні важливі фундаментальні 

закони, над якими будемо працювати в цьому році. Я сподіваюся, вони справді 

змінять освітній і науковий ландшафт нашої країни на краще. 

Тому з вашого дозволу, якщо немає бажання обговорювати, ставлю на 

голосування проект рішення комітету. Інформацію про роботу Комітету 

Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за восьму сесію 

дев'ятого скликання взяти до відома. Народним депутатам України членам 

комітету внести свої доповнення щодо роботи за восьму сесію дев'ятого 

скликання в частині предметів відання комітету. Контроль за виконанням 



покласти на секретаря Комітету з  питань освіти, науки та інновацій народну 

депутатку України Піпу Наталію Романівну. 

Хто – за, прошу проголосувати.  

 

ГРИЩУК Р.П. Грищук – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, колеги. 

 

КИРИЛЕНКО І.Г. Кириленко – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одноголосно. Дякую. 

І останній пункт "Різне". Чи є в нас на сьогодні "Різне", шановні колеги? 

Бачу, немає. Тому хочу подякувати всім за плідну роботу. Гарного дня, бережіть 

себе і, головне, спокійного і безпечного нам всім дня! Дякую. 

Засідання Комітету вважається закритим. 


