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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
відповідно до вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради України на своєму
засіданні 12.03.2021 розглянув проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр.
№ 4236 від 20.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, і зазначає таке.
Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття проекту
законодавчого акта є підвищення ефективності здійснення науковими парками
інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень,
науково-технічних (експериментальних) розробок. Проблемою, що потребує
розв’язання, визначено те, що наукові парки ще досі не виступають ефективним
інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів.
У зв’язку з цим законопроектом, зокрема, пропонується:
- чітко визначити правовий статус наукових парків, їх організаційноправову форму, окреслити їх завдання та мету задля підвищення їх ролі та
покращення інноваційної діяльності;
- надати право засновникам створювати наукові парки та встановлювати
напрями їх діяльності без погодження з центральними органами виконавчої
влади;
- надати можливість засновникам надавати приміщення для розміщення
наукових парків на таких умовах оренди, як для бюджетних установ;
- включити до переліку джерел фінансування наукових парків також і
гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу тощо.
Авторами зазначено, що проект акта було погоджено з Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
Міністерством фінансів України, Фондом державного майна, Державною
регуляторною службою України, отримано висновок Міністерства юстиції

України із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроектувальної
техніки, які враховано.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України,
розділяючи актуальність порушеного у законопроекті питання, визначило за
доцільне висловити щодо його змісту низку зауважень та пропозицій.
Автори законопроекту вказали, що Національна академія наук України
висловила зауваження, які було враховано частково. Комітет отримав
експертний висновок Державної установи “Інститут економіки та
прогнозування НАН України”, у якому визначено, що законопроект
реєстраційний номер 4236 є перспективним і може бути прийнятим з
урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
Комітет також отримав експертний висновок Інституту законодавства
Верховної Ради України, у якому, погоджуючись із необхідністю
вдосконалення національного законодавства у цій сфері, висловлено ряд
пропозицій та зауважень до законопроекту, частина з яких співпадає з
висновками НАН України.
До законопроекту реєстр. № 4236 Комітетом отримано експертні висновки
від голови Ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів
України, ректора Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Михайла Згуровського,
президента ГО “Спілка ректорів вищих навчальних закладів України”, в.о.
ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда
Губерського, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України, Державної наукової установи
“Київський академічний університет” НАН України та МОН України, у яких
було підтримано ініціативу Уряду щодо вдосконалення законодавства з
діяльності наукових парків та внесення відповідного нормативного акта, проте
висловлену низку зауважень та пропозицій, які опрацьовані Міністерством
освіти і науки України та будуть враховані Комітетом під час доопрацювання
законопроекту до другого читання, або під час підготовки зазначеним
міністерством нових пропозицій щодо підвищення ефективності законодавства
у цьому напрямі.
Під час розгляду законопроекту р.н. № 3257 на засіданні підкомітету з
питань науки та інновацій Комітету 15.02.2021 визначено за доцільне
доопрацювати законопроект з метою комплексного вирішення питання
вдосконалення законодавчого регулювання діяльності наукових парків, у тому
числі врахування існування окремого Закону України “Про науковий парк
“Київська політехніка”.
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Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з
Європейським Союзом дійшов висновку, що проект акта не суперечить цілям
Угоди про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері
європейської інтеграції.
Заслухавши інформацію представника Уряду та обговоривши це питання,
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вирішив
відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких
законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236
від 20.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з
розгляду цього питання визначено голову підкомітету з питань науки та
інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
В.В. Колюха.

Додаток: проект Постанови Верховної Ради України “Про прийняття за
основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо активізації діяльності наукових парків” на 1 стор.
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