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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

Проєкт

Проєкт

2

вноситься народними

вноситься народними
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депутатами України

4

Піпа Н.Р. (посв. № 316)

Піпа Н.Р. (посв. № 316) та іншими
народними депутатами України
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та ін.

6

Закон України

7

"Про внесення змін до деяких законів
України щодо використання майна
ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти

Закон України
-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Назву
законопроєкту
після
слів
«комунальних закладів» доповнити словом
«загальної».
-2- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Про внесення змін до деяких законів
України щодо використання майна
ліквідованих комунальних закладів
загальної середньої освіти у сільській
місцевості

У назві законопроекту слова "закладів
середньої освіти" замінити словами "закладів
загальної середньої освіти".
8

у сільській місцевості"

9

____________________________________
_____
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

10

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1

№

11
12

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

1. Внести зміни до таких законів України:
1. В частині шостій статті 2 Закону України
"Про оренду державного та комунального
майна" (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2020, № 4, ст.25) вставити абзац четвертий у
такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

І. Внести зміни до таких законів України:
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац перший пункту 1 розділу I викласти
у такій редакції:
«Частину шосту статті 2 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2020, № 4, ст. 25) доповнити абзацом
четвертим такого змісту:
"Абзац другий пункту 1 розділу І після
слова
"закладам"
доповнити
словом
"загальної".
-4- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
Абзац перший пункту 1 розділу I викласти
у такій редакції:
1. «Частину шосту статті 2 Закону України
«Про оренду державного та комунального
майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2020, No 4, ст.25) доповнити абзацом
четвертим такого змісту:
Абзац другий пункту 1 розділу І після
слова
"закладам"
доповнити
слово
"загальної":
Відносини оренди рухомого та нерухомого
майна, що належить закладам загальної
середньої освіти, регулюються цим Законом з
урахуванням особливостей передбавчених
цим Заоном з урахуванням особливостей
передбачених Законом України "Про освіту"
та Законом України "Про повну загальну
середню освіту.".
-5- Н.д. Сушко П. М. (р.к. №28)

Враховано

1. Частину шосту статті 2 Закону України
"Про оренду державного та комунального
майна" (Відомості Верховної Ради України,
2020 р., № 4, ст. 25, № 50, ст. 456) після абзацу
третього доповнити новим абзацом такого
змісту:

Враховано

Враховано редакційно

1. В частині шостій статті 2 Закону України
"Про оренду державного та комунального
майна" (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2020, № 4, ст. 25) вставити абзац
четвертий у такій редакції:
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№

13

Редакція, прийнята в першому читанні

"Відносини
оренди
рухомого
та
нерухомого майна, що належить закладам
середньої освіти, регулюються цим Законом з
урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про освіту" та Законом
України "Про повну загальну середню
освіту"."

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"Відносини
оренди
рухомого
та
нерухомого майна, що належить закладам
загальної середньої освіти, регулюються цим
Законом з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України "Про освіту"
та Законом України "Про повну загальну
середню освіту.".
-6- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"1. Частину шосту статті 2 Закону України
"Про оренду державного та комунального
майна" (Відомості Верховної Ради України,
2020 р., № 4, ст. 25) доповнити абзацом
тринадцятим такого змісту:".
Обгрунтування: неможливо "вставити
абзац четвертий", оскільки у частині шостій
статті 2 вже є дванадцять абзаців.
-7- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац другий пункту 1 розділу I після
слова
«закладам»
доповнити
словом
«загальної».
-8- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
Абзац другий пункту 1 розділу I після
слова
«закладам»
доповнити
словом
«загальної»:
"Відносини
оренди
рухомого
та
нерухомого майна, що належить закладам
загальної середньої освіти, регулюються цим
Законом з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України "Про освіту"
та Законом України "Про повну загальну
середню освіту".
У зв'язку з цим абзаци четвертий дванадцятий вважати відповідно абзацами
п'ятим - тринадцятим.
-9- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Відносини
оренди
рухомого
та
нерухомого майна, що належить закладам
загальної середньої освіти, регулюються цим
Законом з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України "Про освіту"
та Законом України "Про повну загальну
середню освіту".
У зв'язку з цим абзаци четвертий дванадцятий вважати відповідно абзацами
п'ятим - тринадцятим.

Відхилено

Абзац другий пункту 1 розділу І викласти
в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Відносини
оренди
рухомого
та
нерухомого майна, що належить закладам
середньої освіти, дошкільним навчальним
закладам
або
навчально-виховним
комплексам регулюються цим Законом з
урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про освіту", Законом
України "Про повну загальну середню освіту",
Законом України "Про дошкільну освіту"."
-10- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
В частину шостій статті 2 Закону України
"Про оренду державного та комунального
майна" (відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2020, № 4 ст. 25) вставити абзац
четвертий у такій редакції:
"Відносини
оренди
рухомого
та
нерухомого майна, що належить закладам
загальної середньої освіти, регулюються цим
Законом з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України "Про освіту"
та Законом України "Про повну загальну
середню освіту".
-11- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано

14

Слова "закладам середньої освіти"
замінити словами "закладам загальної
середньої освіти"
-12- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

15

Назву статті 61 Закону України "Про повну
загальну
середню
освіту"
(Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226)
доповнити словами " та інших освітніх
комунальних установ"
-13- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано редакційно

2. Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31,
ст.226) викласти у такій редакції:

1) Пункт 2 розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«2. Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31,
ст.226) викласти у такій редакції:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 31, ст. 226) викласти в такій редакції:
"2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена (за виключенням
майна ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти у сільській місцевості),
відповідно до рішення засновника може бути
використане виключно для забезпечення
здобуття освіти, надання послуг у сфері
соціального захисту, культури та охорони
здоров’я, у тому числі на засадах державноприватного партнерства.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, окрім майна та
земельних ділянок спеціальних, санаторних
шкіл, шкіл соціальної реабілітації та
навчально-реабілітаційних центрів у сільській
місцевості, може використовуватися для
забезпечення здобуття освіти, надання послуг
у сфері соціального захисту, культури,
охорони здоров’я та задоволення інших
потреб територіальних громад, у тому числі,
шляхом передачі такого майна в оренду.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, не може бути предметом
застави, стягнення, джерелом погашення
боргу, щодо такого майна не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно.
Кошти отримані від використання
вивільнених
приміщень
ліквідованих
державних, комунальних закладів загальної
середньої
освіти,
використовуються
виключно на освітні потреби.
Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка майна корпоративного закладу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника може бути використане
для забезпечення здобуття освіти, надання
послуг у сферах соціального захисту,
культури, спорту та охорони здоров’я, у тому
числі на засадах державно-приватного
партнерства.
У разі неможливості використання майна
ліквідованих комунальних закладів загальної
середньої освіти у сільській місцевості на цілі,
зазначені у абзаці першому цієї частини,
відповідна місцева рада після громадського
обговорення може прийняти обґрунтоване
рішення про використання такого майна (крім
майна санаторних шкіл та спеціальних
закладів загальної середньої освіти) для інших
потреб суспільного життя, у тому числі
шляхом передачі в оренду.
Рішення про передачу в оренду такого
майна може бути прийнято не раніше одного
року з дати внесення запису про припинення
закладу загальної середньої освіти до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань.
Кошти, отримані від використання майна
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена відповідно до
рішень
засновника,
використовуються
виключно на освітні потреби.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, не може бути
предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу, щодо такого майна не
можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких
може
бути
припинення
державної
(комунальної) власності на таке майно".

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

загальної середньої освіти не можуть бути
приватизовані або в будь-який інший спосіб
передані у приватну власність.»
-14- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Частину 1 та 2 статті 61 викласти у такій
редакції:
"1.
Правові
засади
володіння,
користування і розпорядження майном
закладів
загальної
середньої
освіти
визначаються Законом України “Про освіту”,
цим
Законом
та
іншими
актами
законодавства.
2. Прийняттю рішення про використання
майна та земельних ділянок ліквідованих
державних, комунальних закладів загальної
середньої освіти у сільській місцевості має
передувати
проведення
громадського
обговорення, метою якого є виявлення,
збирання та врахування зауважень і
пропозицій
мешканців
відповідного
населеного
пункту,
де
розташований
ліквідований заклад загальної середньої
освіти,
щодо
цільового
призначення
ліквідованого закладу з урахуванням потреб
громади в сфері соціального розвитку,
зокрема, у забезпеченні здобуття освіти,
наданні послуг у сфері соціального захисту,
культури та охорони здоров’я.
Громадське обговорення проводиться у
формі громадських слухань та у формі
надання письмових зауважень і пропозицій (у
тому числі в електронному вигляді).
Мешканці мають право подавати будь-які
зауваження чи пропозиції, які, на їх думку,
стосуються
цільового
використання
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості , без необхідності
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під час
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

громадських слухань із занесенням до
протоколу громадських слухань.
Громадське обговорення починається з дня
офіційного оприлюднення оголошення про
початок громадського обговорення рішення
про прийняття рішення про здійснення
державно-приватного партнерства і триває не
менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих
днів. Оголошення оприлюднюються шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті органу,
що планує ) діяльності закладу загальної
середньої освіти, в мережі Інтернет.
Під час проведення заходів у рамках
публічного
громадського
обговорення
ведеться протокол, у якому фіксуються
висловлені в усній формі пропозиції і
зауваження.
Пропозиції та зауваження учасників
публічного
громадського
обговорення
подаються в усній та письмовій формі під час
публічних заходів та у письмовій формі на
поштову і електронну адреси органу, що має
намір прийняти рішення про ліквідацію.
Усі пропозиції та зауваження, одержані
протягом встановленого строку, підлягають
обов’язковому розгляду уповноваженим
органом.".
-15- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
2. Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 31, ст. 226) викласти в такій редакції:
«2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника може бути використане
для забезпечення здобуття освіти, надання
послуг у сферах соціального захисту,
культури, спорту та охорони здоров’я, у тому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

числі на засадах державно-приватного
партнерства.
У разі неможливості використання
майна ліквідованих комунальних закладів
загальної середньої освіти у сільській
місцевості на зазначені у абзаці першому
цієї статті потреби, відповідна місцева рада
після громадського обговорення може
прийняти обґрунтоване рішення про
використання
такого
майна
(за
виключенням майна санаторних шкіл та
спеціальних закладів загальної середньої
освіти) для інших потреб суспільного
життя, у тому числі шляхом передачі в
оренду. Рішення про передачу в оренду
такого майна може бути прийняте не
раніше одного року з дати внесення запису
про
припинення
закладу
загальної
середньої освіти до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань.
Рішення про передачу в оренду такого
майна може бути прийняте не раніше
одного року з дати внесення запису про
припинення закладу загальної середньої
освіти до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб - підприємців та
громадських формувань.
Кошти, отримані від використання майна
ліквідованих закладів загальної середньої
освіти, або тих, діяльність яких зупинена
відповідно
до
рішення
засновника,
використовуються виключно на освітні
потреби.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, не може бути
предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу, щодо такого майна не
можуть вчинятися будь-які дії, наслідком
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№

16

Редакція, прийнята в першому читанні

"2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, за винятком майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, може бути
використане виключно для забезпечення
здобуття освіти, надання послуг у сфері
соціального захисту, культури та охорони
здоров’я, у тому числі на засадах державноприватного партнерства. Щодо такого
майна, в тому числі майна ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській місцевості, не можуть вчинятися
будь-які дії, наслідком яких може бути

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

яких може бути припинення державної
(комунальної) власності на таке майно.».
-16- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
викласти в такій редакції:
"2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, за згодою громади, може
бути використано виключно для забезпечення
здобуття освіти, надання послуг у сфері
соціального захисту, культури та охорони
здоров'я, у тому числі на засадах державноприватного партнерства."
"Кошти, отримані від оренди майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти в сільській місцевості, зараховується до
відповідного бюджету та використовується
виключно на послуги, які не можуть бути
забезпечені безпосередньо закладами освіти,
пов'язаними із забезпеченням освітнього
процесу;".
-17- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
викласти у такій редакції;
2.Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена (за виключенням
майна ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти у сільській місцевості),
відповідно до рішення засновника може бути
використане виключно для забезпечення
здобуття освіти, надання послуг у сфері
соціального захисту, культури та охорони
здоров’я, у тому числі на засадах державноприватного партнерства.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

припинення
державної
власності на таке майно.

(комунальної)

Пропозиції та поправки до проекту

Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, окрім майна та
земельних ділянок спеціальних, санаторних
шкіл, шкіл соціальної реабілітації та
навчально-реабілітаційних центрів у сільській
місцевості, може використовуватися для
забезпечення здобуття освіти, надання послуг
у сфері соціального захисту, культури,
охорони здоров’я та задоволення інших
потреб територіальних громад, у тому числі,
шляхом передачі такого майна в оренду.
-18- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 31, ст. 226) викласти у такій редакції:
2. "Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена (за виключенням
майна ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти у сільській місцевості),
відповідно до рішення засновника може бути
використане виключно для забезпечення
здобуття освіти, надання послуг у сфері
соціального захисту, культури та охорони
здоров’я, у тому числі на засадах державноприватного партнерства.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, окрім майна та
земельних ділянок спеціальних, санаторних
шкіл, шкіл соціальної реабілітації та
навчально-реабілітаційних центрів у сільській
місцевості, може використовуватися для
забезпечення здобуття освіти, надання послуг
у сфері соціального захисту, культури,
охорони здоров’я та задоволення інших
потреб територіальних громад, у тому числі,
шляхом передачі такого майна в оренду.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Майно, у тому числі земельні ділянки
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, не може бути предметом
застави, стягнення, джерелом погашення
боргу, щодо такого майна не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно.
Кошти отримані від використання
вивільнених
приміщень
ліквідованих
державних, комунальних закладів загальної
середньої
освіти,
використовуються
виключно на освітні проблеми.".
-19- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Перше речення абзацу другого пункту 2
розділу
I
після
слів
«ліквідованих
комунальних закладів» доповнити словом
«загальної».
Друге речення абзацу другого пункту 2
розділу
I
після
слів
«ліквідованих
комунальних закладів» доповнити словом
«загальної».
-20- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 31, ст. 226) викласти в такій редакції:
"2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника використовується для
забезпечення здобуття освіти, надання послуг
у сфері соціального захисту, культури та
охорони здоров’я, у тому числі на засадах
державно-приватного
партнерства.
Відповідне майно не може бути предметом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

застави, стягнення, джерелом погашення
боргу, щодо такого майна не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно"."
-21- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано частково

Частину 2 вважати частиною 3 та викласти
у такій редакції:
"Майно
ліквідованих
комунальних
закладів середньої освіти у сільській
місцевості , у тому числі земельні ділянки
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти у сільській
місцевості, не підлягає приватизації та
використовується на умовах державно
приватного партнерства з укладеним в рамках
державно-приватного партнерства договором
із гарантуванням довготривалості відносин
(від 5 до 50 років). Щодо такого майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно.
Передача відповідних земельних ділянок в
оренду приватному партнеру на строк дії
договору, укладеного в рамках державноприватного партнерства, здійснюється в
порядку, визначеному Земельним кодексом
України, а передача права забудови
здійснюється
з
урахуванням
норм,
встановлених
Законом
України
"Про
регулювання містобудівної діяльності" та
Закону України «Про місцеві референдуми»
після його вступу в дію"."
-22- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Друге речення абзацу другого частини 2
розділу І законопроекту викласти у наступній
редакції:
"Щодо такого майна, в тому числі майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

освіти у сільській місцевості, не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких є
припинення
державної
(комунальної)
власності на таке майно, а також воно не може
бути предметом зобов’язання, застави,
стягнення (у тому числі за рішенням суду), а
також джерелом погашення боргу.";
-23- Н.д. Сушко П. М. (р.к. №28)

Враховано редакційно

Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 31 ст. 226) викласти у такій редакції:
"2.Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника може бути використане
виключно для забезпечення здобуття освіти,
надання послуг у сфері соціального захисту,
культури та охорони здоров’я, у тому числі на
засадах державно-приватного партнерства.
Відповідне майно не може бути предметом
застави, стягнення, джерелом погашення
боргу, щодо такого майна не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно"."
-24- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Враховано редакційно

Після слів та символів : "2. Майно, у тому
числі
земельні
ділянки,
ліквідованих
державних, комунальних закладів загальної
середньої освіти або тих, діяльність яких
зупинена, відповідно до рішення засновника,"
вилучити слова та символи "за винятком
майна ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти у сільській місцевості"
-25- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно
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(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 31 , ст. 226) викласти у такій редакції:
"2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника може бути використане
виключно для забезпечення здобуття освіти,
надання послуг у сфері соціального захисту,
культури та охорони здоров’я, у тому числі на
засадах державно-приватного партнерства.
Відповідне майно не може бути предметом
застави, стягнення, джерелом погашення
боргу, щодо такого майна не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно"."
-26- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

У частині другій статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту" після
слів "у сфері соціального захисту" доповнити
словами "фізичної культури і спорту"
-27- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано редакційно

Абзац 1 частини другої статті 61 Закону
України "Про повну загальну середню освіту"
після слів "державної (комунальної) власності
на таке майно" доповнити словами "в тому
числі передавати таке майно у заставу чи
стягувати у рахунок погашення боргу".
-28- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238)
1. Пункт 2 Розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до частини другої статті 61
Закону України «Про повну загальну середню
освіту») після абзацу другого доповнити
новими абзацами такого змісту:
«Напрямки
використання
майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості повинні бути
погоджені
засновником
комунального
закладу середньої освіти у сільській

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково
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місцевості
з
жителями
відповідного
населеного пункту.
Таке
погодження
відбувається
за
результатами громадського обговорення
(громадських слухань, зборів громадян, інших
форм
консультацій
з
громадськістю),
проведеного у межах відповідного населеного
пункту, де розташований відповідний
комунальний заклад середньої освіти у
сільській місцевості.
Питання напрямків використання майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості вважається
погодженим з жителями відповідного
населеного пункту, якщо в результаті
громадського обговорення (громадських
слухань, зборів громадян, інших форм
консультацій з громадськістю) отримало
підтримку більше 50 відсотків голосів жителів
від загальної кількості жителів відповідного
населеного пункту, які є громадянами України
і мають право голосу на виборах.
За
результатами
проведеного
громадського обговорення (громадських
слухань, зборів громадян, інших форм
консультацій з громадськістю) питання
напрямків використання майна ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській місцевості складається протокол,
який має містити такі відомості: дата (період)
і місце проведення громадського обговорення
(громадських слухань, зборів громадян, інших
форм
консультацій
з
громадськістю),
кількість жителів відповідного населеного
пункту, які є громадянами України і мають
право голосу на виборах, відомості про
питання, що виносились на громадське
обговорення (громадські слухання, збори
громадян, інші форми консультацій з
громадськістю),
перелік
питань,
що
виносились на громадське обговорення
(громадські слухання, збори громадян, інші
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форми консультацій з громадськістю),
кількість
учасників
громадського
обговорення (громадських слухань, зборів
громадян, інших форм консультацій з
громадськістю), які підтримали відповідне
питання, із зазначенням прізвища, власного
імені (усіх власних імен) та по батькові (за
наявності), числа, місяця і року народження,
серії та номера паспорта громадянина України
(тимчасового
посвідчення
громадянина
України – для осіб, недавно прийнятих до
громадянства України), що засвідчується
підписом таких учасників.
Результати проведеного громадського
обговорення (громадських слухань, зборів
громадян, інших форм консультацій з
громадськістю)
питання
напрямків
використання
майна
ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській
місцевості
підлягають
обов’язковому врахуванню засновником
комунального закладу середньої освіти у
сільській місцевості.».
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
передбачити обов’язковість погодження
засновником комунального закладу середньої
освіти у сільській місцевості напрямків
використання
майна
ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській місцевості з жителями відповідного
населеного пункту.
Також пропонується встановити у Законі
чіткий законодавчий механізм такого
погодження.
Переконані, що врахування цієї поправки
дозволить зберегти майно громади, одночасно
гарантувавши
можливість
засновнику
ліквідованого
комунального
закладу
середньої освіти у сільській місцевості
використовувати майно такого закладу у
погоджених мешканцями села, селища цілях.
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-29- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова "закладів середньої освіти" замінити
словами "закладів загальної середньої освіти"
-30- Н.д. Павловський П. І. (р.к. №111)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт другий розділу І Проекту викласти
у такій редакції:
"2. В Законі України "Про повну загальну
середню освіту (відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2020, № 31, ст. 226):
1) Після абзацу 2 частини 2 статті 32
додати новий абзац такого змісту:
"У разі поліпшення соціально-економічної
та демографічної ситуації у сільській
місцевості, відповідний орган місцевого
самоврядування
зобов'язаний
відновити
роботу ліквідованого закладу загальної
середньої освіти."
2) Частину другу статті 61 викласти у такій
редакції:
"2. Майно , у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, за винятком майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, може бути
використане виключно для забезпечення
здобуття освіти, надання послуг у сфері
соціального захисту, культури та охорони
здоров'я, у тому числі на засадах державноприватного партнерства. Щодо такого майна,
у тому числі майна ліквідованих комунальних
закладів середньої освіти у сільській
місцевості, не можуть вчинятися будь-які дії,
наслідком яких може бути припинення
державної, комунальної власності на таке
майно.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
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рішення
засновника,
у
тому
числі
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, не може бути
предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу.
Кошти, отримані від оренди або будьякого
іншого
використання
майна
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів середньої освіти використовуються
виключно на освітні потреби.
Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка корпоративного закладу загальної
середньої
освіти
не
можуть
бути
приватизовані або в будь-який спосіб передані
у приватну власність.
У разі поліпшення соціально-економічної
та демографічної ситуації у сільській
місцевості, відповідний орган місцевого
самоврядування
зобов'язаний
відновити
використання
майна
ліквідованого
комунального
закладу
для
освітньої
діяльності,".
18

Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, у тому числі ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській місцевості, не може бути
предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу.

-31- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано

Частину другу статті 61 Закону "Про повну
загальну середню освіту викласти в такій
редакції: "2. Майно, у тому числі земельні
ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних закладів загальної середньої
освіти або тих, діяльність яких зупинена,
відповідно до рішення засновника, не може
бути предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу, щодо такого майна не
можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких
може
бути
припинення
державної
(комунальної) власності на таке майно"."
-32- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано редакційно

Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
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закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника, не може бути предметом
застави, стягнення, джерелом погашення
боргу, щодо такого майна не можуть
вчинятися будь-які дії, наслідком яких може
бути припинення державної (комунальної)
власності на таке майно.
-33- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій пункту 2 розділу I
виключити.
-34- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту
доповнити таким абзацом:
"З метою задоволення інших потреб
об’єднаних територіальних громад, майно, у
тому числі земельні ділянки, ліквідованих
комунальних закладів загальної середньої
освіти у сільській місцевості, окрім майна
спеціальних, санаторних шкіл та навчальнореабілітаційних центрів, може передаватися в
оренду чи в користування відповідно до інших
цивільно-правових
договорів,
що
передбачають набуття на платній основі права
користування таким майном"."
-35- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано частково

Абзац третій частини 2 розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
"Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення
засновника,
у
тому
числі
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості, не може бути
предметом зобов’язання, застави, стягнення (у
тому числі за рішенням суду), а також
джерелом погашення боргу.".
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-36- Н.д. Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац третій частини 2 розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
"При цьому, майно, у тому числі земельні
ділянки, ліквідованих комунальних закладів
загальної середньої освіти у сільській
місцевості, за винятком майна спеціальних,
санаторних
шкіл
та
навчальнореабілітаційних центрів, відповідно до
рішення засновника може використовуватися
також для задоволення інших потреб
об’єднаних територіальних громад шляхом
передачі такого майна в оренду не раніше 1
року з дати внесення відповідного запису про
ліквідацію закладу середньої освіти до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань."."
-37- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац третій частини 2 розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
"Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих до 01 червня 2021 року
комунальних закладів загальної середньої
освіти у сільській місцевості, окрім майна
санаторних шкіл та спеціальних закладів
загальної
середньої
освіти,
може
використовуватися також для інших потреб
суспільного життя ніж визначено абзацом
першим цієї частини статті шляхом передачі
такого майна в оренду."."
-38- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Слова "закладів середньої освіти" замінити
словами "закладів загальної середньої освіти"
-39- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано частково

Враховано

Враховано редакційно

Абзац третій частини другої розділу І
викласти в такій редакції:
"Майно, у тому числі земельні ділянки
ліквідованих
державних,
комунальних

20

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

19

закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення
засновника,
у
тому
числі
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти у сільській місцевості не може бути
предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу".".
-40- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано частково

20

Пункт 2 розділу І після абзацу третього
доповнити абзацом такого змісту:
Майно ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти у сільській місцевості за
рішенням їх засновників можуть передаватися
на конкурентних засадах в оренду згідно з
договором та відповідно до закону.
-41- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

21

Пункт 2 розділу І після абзацу третього
доповнити абзацом такого змісту:
Протягом дії договору передане в оренду
майно ліквідованих комунальних закладів
середньої освіти у сільській місцевості не
підлягає будь-якому відчуженню, передачі в
заставу, в суборенду або в інше оплатне чи
безоплатне користування, внесенню до
статутного капіталу.
-42- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано частково

22

Пункт 2 розділу І після абзацу третього
доповнити абзацом такого змісту:
Істотною умовою договору оренди майна
ліквідованого
комунального
закладу
середньої освіти у сільській місцевості є право
орендодавця на одностороннє розірвання
договору без штрафних санкцій у разі
ухвалення
засновником
комунального
закладу рішення про ліквідацію закладу та/або
про відновлення його діяльності.
-43- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 2 розділу І після абзацу третього
доповнити абзацом такого змісту:
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№

23

Редакція, прийнята в першому читанні

Кошти, отримані від оренди майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти
у
сільській
місцевості,
використовуються виключно на освітні
потреби.

Пропозиції та поправки до проекту

Договір оренди ліквідованих комунальних
закладів середньої освіти у сільській
місцевості по закінченню строку його дії
поновленню не підлягає.
-44- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238)
В абзаці четвертому пункту 2 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
частини другої статті 61 Закону України «Про
повну загальну середню освіту») після слів
«отримані від оренди» доповнити словами
«або інших дозволених законом напрямів
використання».
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
законодавчо
заборонити
можливість
направлення коштів від інших способів
використання
майна
ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській місцевості, відмінних від оренди, на
інші потреби, крім освітніх.
Адже прийнята в І читанні редакція
законопроекту зобов’язує направляти на
освітні потреби лише кошти отримані від
оренди майна ліквідованих комунальних
закладів середньої освіти у сільській
місцевості.
Таким
чином,
якщо
засновник
ліквідованого
комунального
закладу
середньої освіти у сільській місцевості
використовуватиме майно такого закладу з
інших законних підстав, аніж договір оренди,
отримані внаслідок цього кошти зможуть бути
направлені на будь-які інші потреби, а не на
освітні.
А це є недопустимим.
-45- Н.д. Скорик М. Л. (р.к. №140)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Абзац 3 частини 2 нової редакції статті 61,
викласти у наступній редакції:
"Кошти, отримані від найму (оренди) та
внаслідок
інших
цивільно-правових

22

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

договорів, що передбачають набуття на
платній
основі
права
користування
нерухомим
майном
ліквідованих
комунальних закладів середньої освіти у
сільській
місцевості,
використовуються
виключно на освітні потреби"."
-46- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано редакційно

Абзац 3 частини 2 нової редакції статті 61,
викласти у наступній редакції:
"Кошти отримані від використання
вивільнених
приміщень
ліквідованих
державних, комунальних закладів загальної
середньої
освіти,
використовуються
виключно на освітні потреби"."
-47- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

У абзаці четвертому пункту 2 розділу I
після слів «комунальних закладів» доповнити
словом «загальної».
-48- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
У частині другій статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту" додати
абзац такого змісту:
"Рішення про таку передачу може бути
прийняте не раніше одного року з дати
внесення запису про припинення закладу
загальної середньої освіти до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань."
-49- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)
Абзац 3 частини 2 нової редакції статті 61,
викласти у наступній редакції:
"Кошти, отримані від оренди майна
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти
у
сільській
місцевості,
використовуються виключно на освітні
потреби"."
-50- Н.д. Сушко П. М. (р.к. №28)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно

Враховано частково
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац 3 частини 2 нової редакції статті 61,
викласти у наступній редакції:
"Кошти, отримані від використання
вивільнених
приміщень
ліквідованих
комунальних
закладів
освіти,
використовуються виключно на освітні
потреби.".
-51- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
Абзац 3 частини 2 нової редакції статті 61,
викласти у наступній редакції:
"Кошти, отримані від оренди та/або
передачі в інше користування майном
ліквідованих комунальних закладів середньої
освіти
у
сільській
місцевості,
використовуються виключно на освітні
потреби."
-52- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац 3 частини 2 нової редакції статті 61,
викласти у наступній редакції:
"Кошти, отримані від використання
вивільнених
приміщень
ліквідованих
комунальних закладів загальної середньої
освіти, використовуються виключно на
фінансування здобуття освіти"."
-53- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Слова "закладів середньої освіти" замінити
словами "закладів загальної середньої освіти"
-54- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Лукашев О. А. (р.к. №314), Н.д. Колебошин
С. В. (р.к. №341), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316),
Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д. Лис
О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А. (р.к.
№40), Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д.
Колюх В. В. (р.к. №298), Н.д. Коваль О. В.
(р.к. №57), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167),
Н.д. Павленко Р. М. (р.к. №203)
2. Частину другу статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,
№ 31, ст. 226) викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано частково

Враховано

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"2. Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішення засновника може бути використане
для забезпечення здобуття освіти, надання
послуг у сферах соціального захисту,
культури, спорту та охорони здоров’я, у тому
числі на засадах державно-приватного
партнерства.
У разі неможливості використання майна
ліквідованих комунальних закладів загальної
середньої освіти у сільській місцевості на цілі,
зазначені в абзаці першому цієї частини
потреби, відповідна місцева рада після
громадського обговорення може прийняти
обґрунтоване рішення про використання
такого майна (крім майна санаторних шкіл та
спеціальних закладів загальної середньої
освіти) для інших потреб суспільного життя, у
тому числі шляхом передачі в оренду.
Рішення про передачу в оренду такого майна
може бути прийнято не раніше одного року з
дати внесення запису про припинення закладу
загальної середньої освіти до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань.
Кошти, отримані від використання майна
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, відповідно до
рішень
засновника
використовуються
виключно на освітні потреби.
Майно, у тому числі земельні ділянки,
ліквідованих
державних,
комунальних
закладів загальної середньої освіти або тих,
діяльність яких зупинена, не може бути
предметом застави, стягнення, джерелом
погашення боргу, щодо такого майна не
можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких

25

№

Редакція, прийнята в першому читанні

24

25

Державні, комунальні заклади загальної
середньої
освіти
та/або
державна,
комунальна частка майна корпоративного
закладу загальної середньої освіти не можуть
бути приватизовані або в будь-який інший
спосіб передані у приватну власність."

Пропозиції та поправки до проекту

може
бути
припинення
державної
(комунальної) власності на таке майно".
-55- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
У частині другій статті 61 Закону України
"Про повну загальну середню освіту" абзац 3
викласти в такій редакції:и
"Кошти, отримані від використання майна
ліквідованих комунальних закладів загальної
середньої
освіти,
використовуються
виключно на освітні потреби.".
-56- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац четвертий частини другої статті 61
Закону України "Про повну загальну середню
освіту" викласти в такій редакції;
"Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка майна корпоративного закладу
загальної середньої освіти не можуть бути
приватизовані або в будь-який інший спосіб
передані у приватну власність.".
-57- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
Абзац четвертий частини другої статті 61
Закону України "Про повну загальну середню
освіту" викласти в такій редакції:
"Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка майна корпоративного закладу
загальної середньої освіти не можуть бути
приватизовані або в будь-який інший спосіб
передані у приватну власність.".
-58- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац четвертий частини другої статті 61
Закону України "Про повну загальну середню
освіту" викласти в такій редакції:
"Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка майна корпоративного закладу
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

загальної середньої освіти не можуть бути
приватизовані або в будь-який інший спосіб
передані у приватну власність".
-59- Н.д. Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац четвертий частини другої статті 61
Закону України "Про повну загальну середню
освіту" викласти в такій редакції:
"Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка майна корпоративного закладу
загальної середньої освіти не можуть бути
приватизовані або в будь-який інший спосіб
передані у приватну власність."
-60- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац четвертий частини другої статті 61
Закону України "Про повну загальну середню
освіту" викласти в такій редакції:
"Державні, комунальні заклади загальної
середньої освіти та/або державна, комунальна
частка майна корпоративного закладу
загальної середньої освіти не можуть бути
приватизовані або в будь-який інший спосіб
передані у приватну власність".
-61- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац 2 частини другої статті 61 Закону
України "Про повну загальну середню освіту
виключити.
26
27
28
29
30

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування..
2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

31

Голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради

32

України

України

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Бабак Сергій Віталійович

Апарат Верховної Ради України
№ 04-24/3-2021/235098 від 15.07.2021

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000660C310092258F00

Дійсний до: 26.01.2023 0:00:00
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