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Реєстраційний № 2588

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

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014, №
37-38, ст.2004):
1) пункт другий частини сьомої статті 33
після слова «технопарки» доповнити словом
«музеї»;
2) частину першу статті 55 доповнити
пунктами такого змісту:
«51) директор музею»;

І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про музеї та музейну
справу» (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231;
2010 р., № 5, ст. 45; 2014 р., № 5, ст. 62):
1) у частині четвертій статті 7 слова
«навчальних закладів» замінити словами
«закладів освіти»;
2) у першому реченні частини другої
статті 9 слова «навчальних закладів» замінити
словами «закладів освіти»;
3) у першому реченні частини другої статті
15¹ слова «навчальних закладах» замінити
словами «закладах освіти».
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«101) науковий працівник музею».
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Пропозиції та поправки до проекту

-1- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

Внести зміни до пункту 5 частини першої
статті 62 Закону України «Про вищу освіту»,
доповнивши його після слова «бібліотеками»
знаком та словом «, музеями», що надасть
особам, які навчаються у закладах вищої
освіти, право на безоплатне користування
музеями цього закладу. Про необхідність
такої поправки для комплексної реалізації
норм законопроекту відповідно до статті 116
Регламенту зазначено у висновку Комітету з
питань гуманітарної та інформаційної
політики від
05.02.2020 р. за наслідками
розгляду цього законопроекту при підготовці
його до першого читання.

Редакція Комітету з
питань гуманітарної та
інформаційної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004; 2020 р., № 24, ст. 170):
1) пункт другий частини сьомої
статті 33 після слова «технопарки» доповнити
словом «музеї»;

2. У Законі України «Про музеї та музейну
справу» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1995, № 25, ст. 191):
1) у частині четвертій статті 7 слова
«навчальних закладів» замінити словами
«закладів освіти»;
2) у частині другій статті 9 слова
«навчальних закладів» замінити словами
«закладів освіти»;
3) у частині другій статті 15¹ слова
«навчальних закладах» замінити словами
«закладах освіти».
ІІ. Прикінцеві положення:

2) частину першу статті 55
доповнити пунктами 51 і 101 такого змісту:

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої

«5
1
) директор музею»;
«10
1
) науковий працівник музею»;
3) пункт 5 частини першої статті 62 після
слова «бібліотеками» доповнити словом
«музеями».
ІІ. Прикінцеві положення
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влади їх нормативно-правових актів
відповідність із цим Законом.
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