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Комітет Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій
Про розгляд законопроекту за
реєстр. № 4628
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 3 березня
2021 року (протокол № 79) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного кодексу
України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про фахову передвищу
освіту» (щодо імплементації норм Конституції України, Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин та рекомендацій Венеційської комісії)
(реєстр. № 4628 від 22.01.2021), внесений народним депутатом України
Волошиним О.А., і повідомляє наступне.
Згідно із законопроектом пропонується встановити таке:
- особам, які належать до корінних народів або національних меншин
України, гарантується та забезпечується право на навчання в державних і
комунальних закладах фахової передвищої освіти мовами корінних народів або
національних меншин та можливість вивчення офіційних мов Організації
Об’єднаних Націй;
- заклад фахової передвищої освіти має право прийняти рішення про
викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних
завдань та проведення контрольних заходів мовою корінного народу або
національної меншини України, однією з офіційних мов Організації
Об’єднаних Націй, однією з офіційних мов Європейського Союзу за умови, що
усі здобувачі фахової передвищої освіти володіють цією мовою, а якщо є
письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад забезпечує переклад
державною мовою.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його реалізація не
потребує виділення додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.
Водночас, слід відмітити, що для викладання навчальних дисциплін
мовами національних меншин (корінних народів), мовами Організації
Об’єднаних Націй чи Європейського Союзу у закладах фахової передвищої
освіти належить забезпечити насамперед, видання підручників, методичної
літератури та інших методологічних матеріалів відповідними мовами,
збільшення чисельності педагогічних працівників відповідного фаху
(включаючи тих, що здійснюватимуть переклад). Фінансове забезпечення
таких заходів з огляду на вимоги підпункту «в» пункту 7 частини першої
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статті 87, підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 89 та підпункту «б-1»
пункту 2 частини першої статті 90, частини першої статті 103-2 Бюджетного
кодексу України має здійснюватися з державного та місцевих бюджетів, що
зумовить необхідність збільшення видатків з відповідних бюджетів.
Міністерство фінансів України, зазначаючи, що прийняття законопроекту
потребуватиме додаткових бюджетних коштів на забезпечення освітнього
процесу, зауважує, що відсутність вихідних даних (щодо кількості здобувачів
фахової передвищої освіти, які будуть здобувати освіту мовами національних
меншин (корінних народів), кількості годин їх навчання, а також кількості
необхідних підручників та посібників для навчання, кількості викладачів)
унеможливила визначення вартісної величини такого впливу на показники
бюджетів.
Відтак, всупереч вимогам частини третьої статті 91 Регламенту Верховної
Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України
суб’єктом права законодавчої ініціативи до законопроекту не надано належного
фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та
пропозицій змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або
джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості
бюджету.
Крім того, термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті
(з дня, наступного за днем його опублікування), не відповідає частині третій
статті 27 Бюджетного кодексу України, що встановлює вимоги щодо введення
в дію законів України або їх окремих положень, які впливають на показники
бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати
бюджету).
За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення, що проект закону про
внесення змін до статті 46 Закону України «Про фахову передвищу освіту»
(щодо імплементації норм Конституції України, Європейської хартії
регіональних мов або мов меншин та рекомендацій Венеційської комісії)
(реєстр. № 4628 від 22.01.2021), внесений народним депутатом України
Волошиним О.А., має вплив на показники бюджетів (призведе до збільшення
видатків державного та місцевих бюджетів). У разі прийняття відповідного
закону до 15 липня 2021 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня
2022 року, а після 15 липня 2021 року – не раніше 1 січня 2023 року (або 1 січня
наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
Голова Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Арістов Юрій Юрійович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D6452E0032508F00

Дійсний до: 28.01.2023 0:00:00

Ю. АРІСТОВ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-13/9-2021/78422 від 04.03.2021

