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Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій 15 січня 2020 року 

15 січня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з 

питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні 

народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., 

Колебошин С.В., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Воронов В.А., 

Лис О.Г., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Гришина Ю.М., Совсун І.Р.            

(Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти). 

Також на засіданні були присутні Генеральний директор Директорату 

науки Міністерства освіти і науки України Чеберкус Д.В., директор 

Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого з 

прав людини Глущенко С.А., головний спеціаліст відділу праці та 

нормативно-інформаційного забезпечення Департаменту фінансування 

державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України 

Винова К.М., головний експерт групи «Освіта» Реанімаційного пакету 

реформ Бахрушин В.Є., аналітик Аналітичного центру Асоціації міст 

України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., 

кореспондент газети «Голос України» Луканська Г. 

 Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було 

розглянуто такі питання: 

 1.  Про розгляд змін до проекту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. 

№ 0898 від 29.08.2019) (друге читання). 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань 

науки та інновацій Валерія Колюха, розглянувши зауваження Головного 

юридичного управління до тексту законопроекту до другого читання проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (реєстр. № 0898) і в зв’язку із необхідністю актуалізації 

строків набрання чинності цим законопроектом, а також враховуючи 

звернення народного депутата України О.С. Бакумова щодо додаткового 

розгляду пропонованої до другого читання нової редакції абзацу восьмого 

частини третьої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення: 

1. Вважати за доцільне врахувати зауваження Головного юридичного 

управління до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 0898) і 

рекомендувати Верховній Раді України врахувати уточнену поправку № 26 

щодо абзацу восьмого частини третьої статті 36 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» у такій редакції Комітету: 

“абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції: 

«Вчені мають право в робочий час здійснювати з дозволу керівника 

наукової установи науково-педагогічну діяльність у закладах вищої 

http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75441.html


освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 годин протягом 

навчального року із збереженням заробітної плати за основним місцем 

роботи». 

2. Зважаючи на відтермінування прийняття зазначеного законопроекту 

реєстр. № 0898 визнати за доцільне уточнити строки набрання ним чинності 

та визначити строки введення в дію усіх його положень з урахуванням 

зауваження Головного юридичного управління, для чого звернутися до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства 

освіти і науки України з проханням терміново надати розрахунки щодо 

розміру потреби у додаткових коштах для забезпечення у поточному році та 

у 2021 році повноцінної дії норми частини другої ст. 36 чинного Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у частині встановлення 

ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих 

навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого 

наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної 

плати у промисловості в цілому по Україні, а також у разі заміни цієї 

норми на пропоновану Комітетом, яка передбачає встановлення ставок 

(окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих 

навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого 

наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 

січня календарного року. 

Після отримання зазначеної інформації визначитися з порушеним 

питанням щодо термінів уведення в дію законопроекту на засіданні Комітету. 

3. Після реалізації п. 2 цього Рішення в установленому порядку внести 

зміни до порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» (реєстр. № 0898). 

4. Поінформувати народного депутата України О.С. Бакумова щодо 

прийнятого рішення Комітетом з порушеного ним питання…. 

 


