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До реєстр. № 5230
Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на
своєму засіданні 14.04.2021 р. (протокол № 64) відповідно до статті 93
Регламенту Верховної Ради України розглянув проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості» (реєстр. № 5230
від 12.03.2021 р.), внесений народним депутатом України Піпою Н.Р. та іншими
народними депутатами України.
Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів України
«Про оренду державного та комунального майна», «Про повну загальну середню
освіту» дозволити органам місцевого самоврядування вільно використовувати
майно ліквідованих закладів загальної середньої освіти для потреб місцевої
громади (зараз таке використання можливе тільки для здобуття освіти, надання
послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я); здавати в
оренду майно ліквідованих комунальних закладів загальної середньої освіти у
сільській місцевості та спрямовувати кошти від оренди виключно на освітні
потреби.
Як зазначено в п. 2 пояснювальної записки до проекту, його розроблено з
метою «закріплення на рівні закону можливості для об’єднаних територіальних
громад ефективно розпоряджатися майном ліквідованих комунальних
навчальних закладів середньої освіти, що знаходяться у сільській місцевості»,
зокрема, дозволити їм: «1) вільно використовувати майно ліквідованих закладів
середньої освіти для потреб місцевої громади, а не лише для здобуття освіти,
надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я; 2)
здавати в оренду». Для досягнення цієї мети в проекті пропонується внести зміни
до частини 6 статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», якими уточнюється, що оренда рухомого та нерухомого майна, яке
належить закладам середньої освіти, здійснюється з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України «Про освіту» та Законом України «Про повну
загальну середню освіту».
На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, «ухвалення законопроекту
дозволить на законодавчому рівні закріпити можливості для об’єднаних
територіальних громад ефективно розпоряджатися майном ліквідованих
комунальних навчальних закладів середньої освіти, що знаходяться у сільській

місцевості, зокрема, використовувати для потреб громади та здавати його в
оренду».
Комітетом отримано експертні висновки на законопроект від Міністерства
фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку
громад та територій України, якими законопроект підтримується з урахуванням
уточнення терміну «оренда» в контексті передачі в тимчасове користування
майна (у тому числі земель) закладів освіти та терміну «освітні потреби» в
частині дотримання принципу правової визначеності, уникнення можливих
різнотлумачень і труднощів у практичному застосуванні відповідної норми.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Всеукраїнська
асоціація громад, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної
Ради України підтримують запропоновану ініціативу, звертаючи увагу на
необхідність уточнень, які потрібно врахувати під час підготовки законопроекту
до другого читання.
Враховуючи вищевикладене, Комітет Верховної Ради України з питань
освіти, науки та інновацій пропонує:
1.
Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією про включення
законопроекту (реєстр. № 5230) до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання.
2.
Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у
сільській місцевості» (реєстр. № 5230 від 12.03.2021 року), поданого народним
депутатом України Піпою Н.Р. та іншими народними депутатами України,
прийняти за основу.
3.
Доручити представити висновок Комітету на пленарному засіданні
Верховної Ради України голові підкомітету з питань загальної середньої,
інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г.
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