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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів
України щодо статусу національного та
ефективного управління закладами освіти
і державним майном

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У назві законопроєкту слова «статусу
національного та» виключити.
-2- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231),
Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Назву законопроекту викласти у такій
редакції:
"Про внесення змін до деяких законів
України щодо статусу національного та
ефективного управління майном закладів
фахової передвищої та вищої освіти
державної і комунальної форми власності"
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Враховано частково

Про внесення змін до деяких законів
України щодо ефективного управління
майном закладів вищої освіти державної і
комунальної форми власності

Враховано частково

У назві законопроєкту слова «ефективного
управління закладами освіти і державним
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

майном» замінити словами «окремих питань
функціонування закладів освіти та управління
майном державних та комунальних закладів
освіти».
9

Верховна Рада України постановляє:

10

I. Внести зміни до таких законів України:

Верховна Рада України постановляє:
-4- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

I. Внести зміни до таких законів України:

В абзаці першому слово "законів" замінити
словами "законодавчих актів".
11

12

13

14

1. У Законі України «Про освіту»
((Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №
38-39, ст.380) із наступними змінами):
1) у статті 80:

2. У Законі України «Про освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,
№ 38-39, ст. 380; 2019 р., № 5, ст. 35):
-5- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
Абзац 1 частини 4 статті 80 Закону України
«Про освіту» доповнити наступним реченням:
«Та у випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше трьох років з
моменту повідомлення органу управління
про припинення його використання не
використовується в освітньому процесі.».
-6- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230)
У частині четвертій статті 80 після слова
"законодавства" доповнити словами ", та крім
припинення використання нерухомого майна
(чи його частини) в освітньому процесі та для
забезпечення статутної діяльності закладу
освіти."
-7- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Швець С. Ф.
(р.к. №415), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Пушкаренко А. М. (р.к. №78), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Копанчук
О. Є. (р.к. №390), Н.д. Брагар Є. В. (р.к.
№74)
підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти у
такій редакції:
«1) у статті 80: частину четверту викласти
в такій редакції:

Відхилено

1) частини четверту і шосту статті 80
викласти в такій редакції:

Відхилено

Враховано частково
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«4. Об’єкти та майно державних і
комунальних закладів освіти не підлягають
приватизації
чи
використанню
для
провадження
видів
діяльності,
не
передбачених спеціальними законами, крім
надання в оренду з метою надання послуг, що
не можуть бути забезпечені безпосередньо
закладами
освіти,
пов’язаних
із
забезпеченням освітнього процесу або
обслуговуванням
учасників
освітнього
процесу,
з
урахуванням
визначення
уповноваженим
органом
управління
можливості
користування
державним
нерухомим
майном
відповідно
до
законодавства.
У
разі
призупинення
використання нерухомого майна (чи його
частини) для провадження видів діяльності,
передбачених спеціальними законами, і
забезпечення статутної діяльності заклад
освіти
зобов’язаний
інформувати
уповноважений орган управління про таке
рішення. У випадку, коли майно (крім
земельних
ділянок)
державного
або
комунального закладу освіти більше трьох
років
з
моменту
повідомлення
уповноваженого органу управління про
призупинення
його
використання
не
використовується для провадження видів
діяльності,
передбачених
спеціальними
законами, і не забезпечує статутну діяльність
і подальше його використання для
провадження таких видів діяльності не
планується чи є неможливим, а інші державні
чи комунальні заклади освіти, установи,
підприємства та організації протягом цього
періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації за умови, що кошти
від
приватизації
такого
майна
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№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

частину
абзацами:

четверту

доповнити

новими

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

використовуватимуться виключно на освітні
потреби.»;
-8- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано частково

1. У Законі України «Про освіту»
((Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №
38-39, ст.380) в тексті законопроєкту:
1) у статті 80:
частину четверту залишити в чинній
редакції;
-9- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В підпункті 1 пункті 1 Розділі I
законопроекту:
У статті 80 частину четверту викласти в
такій редакції:
«4. Об’єкти та майно державних і
комунальних закладів освіти підлягають
приватизації, в передбачених абзацом третім
цієї частини випадках, використанню не за
освітнім призначенням, крім надання в оренду
з метою надання послуг, які не можуть бути
забезпечені безпосередньо закладами освіти,
пов’язаних із забезпеченням освітнього
процесу або обслуговуванням учасників
освітнього
процесу,
з
урахуванням
визначення органом управління можливості
користування державним нерухомим майном
відповідно до законодавства. У разі
призупинення використання нерухомого
майна (чи його частини) в освітньому процесі
заклад освіти зобов’язаний інформувати орган
управління про таке рішення, а також кожні
півроку
надавати
органу
управління
інформацію щодо наявності та пропозиції
щодо подальшого використання такого майна.
У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше трьох років з моменту
повідомлення
органу
управління
про
припинення
його
використання
не
використовується в освітньому процесі, не
забезпечує статутну діяльність і подальше
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№

16

Редакція, прийнята в першому читанні

«У разі призупинення використання
нерухомого майна (чи його частини) в
освітньому
процесі
заклад
освіти
зобов’язаний інформувати орган управління
про таке рішення, а також кожні півроку
надавати органу управління інформацію щодо
наявності та пропозиції щодо подальшого
використання такого майна.

Пропозиції та поправки до проекту

його використання за освітнім призначенням
не планується чи є неможливим, а інші
державні чи комунальні заклади освіти,
установи, підприємства і організації протягом
цього періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації за умови, що
надходження від приватизації такого майна
використовуються виключно на освітні
потреби.»
-10- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів
України щодо статусу національного та
ефективного управління закладами освіти і
державним майном
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про освіту»:
1) у статті 80:
частину четверту викласти в новій
редакції:
«Об’єкти та майно державних і
комунальних закладів освіти не підлягають
використанню не за освітнім призначенням,
крім надання в оренду з метою надання
послуг, які не можуть бути забезпечені
безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із
забезпеченням освітнього процесу або
обслуговуванням
учасників
освітнього
процесу, з урахуванням визначення органом
управління
можливості
користування
державним нерухомим майном відповідно до
законодавства.
У разі призупинення
використання нерухомого майна (чи його
частини) в освітньому процесі заклад освіти
зобов’язаний інформувати орган управління
про таке рішення, а також кожні півроку
надавати органу управління інформацію щодо

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«4. Об’єкти та майно державних і
комунальних закладів освіти не підлягають
приватизації
чи
використанню
для
провадження
видів
діяльності,
не
передбачених спеціальними законами, крім
надання в оренду з метою надання послуг, які
не можуть бути забезпечені безпосередньо
закладами
освіти,
пов’язаних
із
забезпеченням освітнього процесу або
обслуговуванням
учасників
освітнього
процесу,
з
урахуванням
визначення
уповноваженим
органом
управління
можливості користування державним або
комунальним нерухомим майном відповідно
до законодавства";
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

наявності та пропозиції щодо подальшого
використання такого майна.
-11- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

у новому абзаці другому частини четвертої
статті 80 слово "півроку" замінити на слова
"шість місяців".
-12- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити;
-13- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Відхилено

у статті 80:
частину четверту доповнити новим
абзацом у такій редакції:
«У разі призупинення використання
нерухомого майна (чи його частини) в
освітньому
процесі
державний
або
комунальний заклад освіти інформує орган
управління про таке рішення.» ( порядок
інформування відноситься до компетенції
органу управління, норма щодо регулярного
інформування суперечить Закону України
«Про державну статистику).
-14- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

слова
"зобов'язаний
інформувати"
замінити словом " інформує"
слово "надавати" замінити словом "
надає"
-15- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)

Відхилено

«У разі призупинення використання
нерухомого майна (чи його частини) в
освітньому
процесі
державний
або
комунальний заклад освіти інформує орган
управління про таке рішення.»
Обґрунтування:
порядок інформування відноситься до
компетенції органу управління, норма щодо
регулярного інформування суперечить Закону
України «Про державну статистику;
-16- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац третій підпункту 1 пункту 1
викласти у такій редакції:
«У разі припинення використання
державним або комунальним закладом освіти
майна в освітньому процесі керівник закладу
повідомляє про це орган управління закладу.».
-17- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: Є загроза, що можуть
створюватися штучні умови для того, щоб
майно (крім земельних ділянок) державного
або комунального закладу освіти не
використовувалися в освітньому процесі, не
забезпечували статутну діяльність.
-18- 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 разі призупинення використання
нерухомого майна (чи його частини) в
освітньому
процесі
державний
або
комунальний заклад освіти інформує орган
управління про таке рішення.»
Обґрунтування: порядок інформування
відноситься
до
компетенції
органу
управління,
норма
щодо
регулярного
інформування суперечить Закону України
«Про державну статистику.
-19- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231),
Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
У Законі України «Про освіту» ((Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
із наступними змінами):1) у статті 80:
частину четверту викласти у такій
редакції:
"У разі призупинення використання
нерухомого майна (чи його частини) в
освітньому
процесі
заклад
фахової
передвищої або вищої освіти державної і
комунальної форми власності зобов’язаний

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

інформувати орган управління про таке
рішення та пропозиції щодо подальшого
використання такого майна.
-20- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230)
У абзаці 3 підпункту 1 пункту 1 Розділу І
слово "призупинення" замінити словом
"припинення"
-21- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

17

Абзац 3 підпункту 1 пункту 1 Розділу І
виключити.
-22- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
абзаци перший, другий та третій підпункту
першого частини першої розділу І викласти в
такій редакції:
"частину четверту викласти в такій
редакції:
«4. Об’єкти та майно державних і
комунальних закладів освіти не підлягають
приватизації
чи
використанню
для
провадження
видів
діяльності,
не
передбачених спеціальними законами, крім
надання в оренду з метою надання послуг, які
не можуть бути забезпечені безпосередньо
закладами
освіти,
пов’язаних
із
забезпеченням освітнього процесу або
обслуговуванням
учасників
освітнього
процесу,
з
урахуванням
визначення
уповноваженим
органом
управління
можливості користування державним або
комунальним нерухомим майном відповідно
до законодавства".
-23- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Враховано

Відхилено
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№

18

Редакція, прийнята в першому читанні

У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше трьох років з моменту
повідомлення
органу
управління
про
припинення
його
використання
не
використовується в освітньому процесі, не
забезпечує статутну діяльність і подальше
його використання за освітнім призначенням
не планується чи є неможливим, а інші
державні чи комунальні заклади освіти,
установи, підприємства і організації протягом
цього періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації за умови, що
надходження від приватизації такого майна
використовуються виключно на освітні
потреби.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

доповнити абзацом:
Відповідна
інформація
має
бути
опублікована на офіційному веб-сайті
закладу освіти, а також на сторінці вебсайту органу управління.
-24- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

у новому абзаці другому частини четвертої
статті 80 слова "наявності та пропозиції щодо
подальшого використання такого майна"
замінити на слова "наявності такого майна та
пропозиції
щодо
його
подальшого
використання".
-25- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-26- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-27- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше трьох років з моменту
повідомлення
органу
управління
про
припинення
його
використання
не
використовується в освітньому процесі, не
забезпечує статутну діяльність і подальше
його використання за освітнім призначенням
не планується чи є неможливим, а інші
державні чи комунальні заклади освіти,
установи, підприємства і організації протягом
цього періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації.»;
-28- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

// Обґрунтування: вбачається недоцільним
та безпідставним включати до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, майно
державного або комунального закладу освіти.
-29- Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231)

Відхилено

У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше трьох років з моменту
повідомлення
органу
управління
про
припинення
його
використання
не
використовується в освітньому процесі, не
забезпечує статутну діяльність і подальше
його використання за освітнім призначенням
не планується чи є неможливим, а інші
державні чи комунальні заклади освіти,
установи, підприємства і організації протягом
цього періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації за умови, що
надходження від приватизації такого майна
використовуються виключно на освітні
потреби.
Вказане майно може бути включене до
Переліку
об'єктів,
що
підлягають
приватизації лише після отримання
письмової відмови усіх закладів освіти,
розташованих на території відповідної
територіальної громади, а також довідки
територіального органу управління освіти
про відсутність потреби в закладах освіти»;
-30- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше трьох років з моменту
повідомлення
органу
управління
про
припинення
його
використання
не
використовується в освітньому процесі, не
забезпечує статутну діяльність і подальше
його використання за освітнім призначенням
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

не планується чи є неможливим, а інші
державні чи комунальні заклади освіти,
установи, підприємства і організації протягом
цього періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають
приватизації
та
підлягає
приватизації в порядку передбаченому
Законом України “Про приватизацію
державного і комунального майна” за
умови, що надходження від приватизації
такого майна використовуються виключно на
освітні потреби.»
-31- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

У частині четвертій статті 80 Закону
України «Про освіту», у новому абзаці після
слів «за умови, що надходження від
приватизації такого майна використовуються
виключно на освітні потреби.» замінити
словами «за умови, що кошти від
приватизації такого майна, які надходять
до державного або місцевого бюджету у
повному обсязі, крім плати за участь надалі
використовуються виключно на освітні
потреби.».
-32- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти більше п'яти років з моменту
першого повідомлення органу управління
про припинення його використання не
використовується в освітньому процесі, не
забезпечує статутну діяльність і подальше
його використання за освітнім призначенням
не планується чи є неможливим, а інші
державні чи комунальні заклади освіти,
установи, підприємства і організації протягом
цього періоду не виявили заінтересованість у
передачі їм зазначеного майна, це майно у
встановленому законодавством порядку може
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

бути включене до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації за умови, що
надходження від приватизації такого майна
використовуються виключно на освітні
потреби.
Приватизація такого майна здійснюється
виключно на електронних аукціонах, а
інформація про перелік об'єктів, що
підлягають приватизації, та інформація про
результати
приватизації
мають
бути
опубліковані на офіційному веб-сайті закладу
освіти, а також на офіційному веб-сайті
органу управління.
-33- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
-34- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

у новому абзаці третьому частини
четвертої статті 80 після слів "про припинення
його використання не використовується"
доповнити словами "(в тому числі не передано
в оренду або не використовується в рамках
державно-приватного партнерства)".
-35- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано

виключити;
-36- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161)

Враховано

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-37- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-38- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано

Виключити
(Не відповідає Закону України «Про
приватизацію державного і комунального
майна», згідно якого
приватизації не
підлягають:
заклади освіти, що
фінансуються з державного бюджету,
державні заклади освіти, у тому числі
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

приміщення, в яких розміщуються державні
заклади освіти.
Суперечить
статті 80 Закону «Про
освіту», де визначено, що «Об’єкти та майно
державних і комунальних закладів освіти не
підлягають приватизації чи використанню не
за освітнім призначенням, крім надання в
оренду з метою надання послуг, які не можуть
бути забезпечені безпосередньо закладами
освіти,
пов’язаних
із
забезпеченням
освітнього процессу…».
-39- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)

Враховано

Виключити
Обґрунтування:
1) не відповідає Закону України «Про
приватизацію державного і комунального
майна», згідно якого приватизації не
підлягають: заклади освіти, що фінансуються
з державного бюджету, державні заклади
освіти, у тому числі приміщення, в яких
розміщуються державні заклади освіти;
2) суперечить статті 80 Закону «Про
освіту», де визначено, що «Об’єкти та майно
державних і комунальних закладів освіти не
підлягають приватизації чи використанню не
за освітнім призначенням, крім надання в
оренду з метою надання послуг, які не можуть
бути забезпечені безпосередньо закладами
освіти,
пов’язаних
із
забезпеченням
освітнього процесу;
3) є ризики штучного створення умов для
того, щоб майно (крім земельних ділянок)
державного або комунального закладу освіти
не використовувалося в освітньому процесі
для забезпечення статутної діяльності закладу
освіти.
-40- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
викласти у такій редакції:
«У випадку, якщо майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

закладу освіти не використовується в
освітньому процесі, не забезпечує статутну
діяльність закладу протягом трьох років з
моменту повідомлення органу управління
закладу відповідно до абзацу другого цієї
частини, таке майно може бути безоплатно
передане
іншому
державному
чи
комунальному закладу освіти або науковій
установі, а у разі неможливості його
використання для освітніх та наукових потреб
таке майно може бути передане у платне
користування суб’єктам господарювання за
умови спрямування надходжень від передачі у
користування на освітні цілі.».
-41- Копиленко О. Л.

Відхилено

У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу вищої освіти, а також наукових
установ та організацій, що перебувають у
віданні Національної академії наук України,
більше трьох років з моменту повідомлення
органу управління про припинення його
використання
не
використовується
в
освітньому процесі або проведенні наукових
досліджень, не забезпечує статутну діяльність
і подальше його використання за основним
призначенням
не
планується
чи
є
неможливим, а інші державні чи комунальні
заклади освіти, установи, підприємства і
організації протягом цього періоду не виявили
заінтересованість у передачі їм зазначеного
майна,
це
майно
у
встановленому
законодавством порядку може бути включене
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації за умови, що надходження від
приватизації такого майна використовуються
виключно на виконання основних статутних
завдань.
-42- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-43- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І виключити.
-44- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Вінтоняк О.
В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)
Виключити.
-45- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316), Н.д.
Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222)
Виключити
Обґрунтування:
1) не відповідає Закону України «Про
приватизацію державного і комунального
майна», згідно якого приватизації не
підлягають: заклади освіти, що фінансуються
з державного бюджету, державні заклади
освіти, у тому числі приміщення, в яких
розміщуються державні заклади освіти;
2) суперечить статті 80 Закону «Про
освіту», де визначено, що «Об’єкти та майно
державних і комунальних закладів освіти не
підлягають приватизації чи використанню не
за освітнім призначенням, крім надання в
оренду з метою надання послуг, які не можуть
бути забезпечені безпосередньо закладами
освіти,
пов’язаних
із
забезпеченням
освітнього процесу;
3) існують ризики штучного створення
умов для того, щоб майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти не використовувалося в
освітньому
процесі
для
забезпечення
статутної діяльності закладу освіти.
-46- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231),
Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу І викласти у такій редакції:
"У випадку, коли майно (крім земельних
ділянок) державного або комунального

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано

Відхилено

15

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

закладу фахової передвищої або вищої освіти
більше одного року з моменту повідомлення
органу управління про припинення його
використання
не
використовується
в
освітньому процесі, не забезпечує статутну
діяльність і подальше його використання за
освітнім призначенням не планується чи є
неможливим, а інші державні чи комунальні
заклади фахової передвищої або вищої освіти,
протягом цього періоду не виявили
заінтересованість у передачі їм зазначеного
майна,
це
майно
у
встановленому
законодавством порядку може бути включене
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації за умови, що надходження від
приватизації такого майна використовуються
виключно на освітні потреби закладом
фахової передвищої або вищої освіти, якому
належало відповідне майно»;
-47- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230)
У абзаці 4 підпункту 1 пункту 1 Розділу І
слова "більше трьох років" замінити словами
"упродовж одного року", а слова "за умови,
що надходження від приватизації такого
майна використовуються виключно на освітні
потреби" виключити
-48- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

19

Абзац 4 підпункту 1 пункту 1 Розділу І
виключити.
-49- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Відхилено

доповнити абзацом:
Приватизація
такого
майна
здійснюється виключно на електронних
аукціонах, а інформація про перелік
об’єктів, що підлягають приватизації, та
інформація про результати приватизації
мають бути опубліковані на офіційному
веб-сайті закладу освіти, а також
офіційному веб-сайті органу управління.

16

№

Редакція, прийнята в першому читанні

20

частину шосту викласти в такій редакції:

21

«6. Майно закладів освіти, в тому числі які
мають статус національного, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу
освіти або науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні або наукові потреби або державним
органам влади для забезпечення національних
інтересів держави, бути вкладом у спільну
діяльність або використане відповідно до
статті 81 цього Закону.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-50- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

«6. Майно закладів освіти, в тому числі які
мають статус національного, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу
освіти або науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні або наукові потреби або органам
державної
влади
для
забезпечення
національних інтересів держави, бути
вкладом у спільну діяльність або використане
відповідно до статті 81 цього Закону.»;
-51- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

6. Майно закладів освіти, (крім земельних
ділянок) державного або комунального
закладу освіти, в тому числі які мають статус
національного, яке не використовується в
освітньому процесі, не забезпечує статутну
діяльність більше трьох років з моменту
повідомлення
органу
управління
про
припинення його використання, може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу
освіти або науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні або наукові потреби, бути вкладом
у спільну діяльність або використане
відповідно до статті 81 цього Закону.
-52- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"6. Майно закладів освіти, яке не
використовується для провадження видів
діяльності, передбачених спеціальними
законами, може бути вкладом у спільну
діяльність або використане відповідно до
статті 81 цього Закону";

«6. Майно закладів освіти, в тому числі які
мають статус національного, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу

17

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

освіти або науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні або наукові потреби, може бути
вкладом у спільну діяльність або використане
відповідно до статті 81 цього Закону.»;
-53- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

частину шосту статті 80 викласти в такій
редакції:
"6. Майно закладів освіти, в тому числі які
мають статус національного, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу
освіти або науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні або наукові потреби або державним
органам влади для забезпечення національних
інтересів держави, бути вкладом у спільну
діяльність або використане відповідно до
статті 81 цього Закону. Майно, визначене в
абзаці першому цієї частини статті може
передаватися
приватним
навчальним
закладам суб'єктів господарювання, що
надають освітні послуги у сфері загальної
середньої, дошкільної освітньої діяльності,
орендована площа яких використовується для
надання освітніх послуг згідно з ліцензією у
сферах дошкільної та загальної середньої
освіти за 1 гривню. До плата за оренду такого
майна не включаються комунальні послуги та
експлуатаційні витрати балансоутримувача
відповідно до договору, який укладається між
орендарем та балансоутримувачем такого
майна.".
-54- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у частині шостій:

18

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

після слів "наукові потреби або" слова
"державним органам влади" замінити на слова
"органи державної влади";
-55- Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299)
У Законі України «Про освіту» (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
із наступними змінами) у статті 80 ч. 6 після
«6. Майно закладів освіти, в тому числі які
мають статус національного, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує статутну діяльність», доповнити
словами «за згодою трудового колективу
закладу освіти».
-56- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Майно закладів освіти яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує статутну діяльність, за їх згодою
може
безоплатно
передаватись
у
встановленому
законодавством
порядку
іншому закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого
використання виключно на освітні або наукові
потреби або органам державної влади для
забезпечення національних інтересів держави
в сфері освіти та науки або використане
відповідно до статті 81 цього Закону.»; (така
редакція
відповідає
нормам
чинного
законодавства
щодо
автономності
та
самоврядування закладів вищої освіти та не
порушує їх права розпоряджатися нерухомим
майном)
-57- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 1
розділу I викласти у такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Майно закладів освіти, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись іншому закладу
освіти або науковій установі державної або
комунальної форми власності, бути вкладом у
спільну
діяльність
або
використане
відповідно до статті 81 цього Закону, а також
може бути передане у платне користування
відповідно до частини четвертої цієї статті у
разі неможливості його використання для
освітніх та наукових потреб.».
-58- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231),
Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Майно закладів фахової передвищої
або вищої освіти державної та комунальної
форми власності, в тому числі які мають
статус
національного,
яке
не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу
фахової передвищої або вищої освіти
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні потреби, бути вкладом у спільну
діяльність або використане відповідно до
статті 81 цього Закону.»;
-59- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230)
У абзаці 6 підпункту 1 пункту 1 Розділу І
слова "державним органам влади" замінити
словами "органам державної влади", а слова
"для забезпечення національних інтересів
держави" виключити
-60- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
В підпункті
законопроекту:

1

пункті

1

Розділі

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

I
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У статті 80 частину шосту викласти в такій
редакції:
«6. Майно закладів освіти, в тому числі які
мають статус національного, яке не
використовується в освітньому процесі та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку іншому закладу
освіти або науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого використання виключно
на освітні або наукові потреби або органом
державної
влади
для
забезпечення
національних інтересів держави, бути
вкладом у спільну діяльність або використане
відповідно до статті 81 цього Закону.»
-61- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

В абзаці 6 підпункту 1 пункту 1 Розділу І
слова «або державним органам влади для
забезпечення
національних
інтересів
держави» виключити.
-62- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Враховано частково

В абзаці шостому підпункту 1) пункту 1:
після слова "Майно" доповнити словами та
знаками "(у тому числі земельні ділянки)";
слова "для забезпечення національних
інтересів держави" виключити;
після слів " або державним органам влади"
доповнити
словами
"або
іншим
підприємствам,
установам,
організаціям
державної або комунальної форми власності";
-63- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Швець С. Ф.
(р.к. №415), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Пушкаренко А. М. (р.к. №78), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Копанчук
О. Є. (р.к. №390), Н.д. Брагар Є. В. (р.к.
№74)
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Майно закладів освіти, в тому числі
тих, що мають статус національного, яке не

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково
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№

22

Редакція, прийнята в першому читанні

2) у статті 81:

Пропозиції та поправки до проекту

використовується для провадження видів
діяльності,
передбачених
спеціальними
законами, та не забезпечує статутну
діяльність, може безоплатно передаватись у
встановленому
законодавством
порядку
іншому закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови його подальшого
використання виключно для провадження
видів діяльності, передбачених спеціальними
законами, або органам державної влади для
забезпечення національних інтересів держави,
бути вкладом у спільну діяльність або
використане відповідно до статті 81 цього
Закону.»;»;
-64- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Майно закладів освіти, яке не
використовується для провадження видів
діяльності, передбачених спеціальними
законами, може бути вкладом у спільну
діяльність або використане відповідно до
статті 81 цього Закону";
-65- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Пункт другий частини першої розділу І
виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

23

частину другу викласти в такій редакції:

24

«2. Державно-приватне партнерство у
сфері освіти і науки здійснюється на основі
договорів між державними та приватними
партнерами, які укладаються у встановленому
законодавством порядку з врахуванням
особливостей розпорядження майном у сфері
освіти і науки, визначених цим Законом,
Земельним кодексом та іншими актами
законодавства.»;

-66- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Абзаци другій та третій підпункту другого
частини першої розділу І виключити.
-67- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

25

у частині шостій слова «в управління»
виключити.

26

2. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):

27

1) у статті 29:

У абзаці третьому підпункту 2 пункту 1
розділу
I
слова
«у
встановленому
законодавством порядку з врахуванням
особливостей розпорядження майном у сфері
освіти і науки, визначених цим Законом,
Земельним кодексом та іншими актами
законодавства» замінити словами «у порядку,
встановленому законом».
-68- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Абзац четвертий підпункту другого
частини першої розділу І викласти в такій
редакції:
"в абзаці першому частини шостої статті 81
слова «в управління» виключити".

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Враховано

2) в абзаці першому частини шостої статті
81 слова «в управління» виключити.

1. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 31, ст. 294; 2020
р., № 24, ст. 170):
-69- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Виключити
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-70- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Підпункт 1 пункту 2 розділу I виключити.

28

у частині другій після слова «надається»
доповнити словами «Указом Президента
України»;

-71- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

В підпункті 1 пункту 2 Розділу I викласти
в такій редакції:
У статті 29 частини 2 та 3 викласти в
наступній редакції:
«2. Статус національного закладу вищої
освіти є почесним і надається за визначний
внесок у розвиток вищої освіти, науки та
культури України.
3. Надання закладу вищої освіти статусу
національного здійснюється за пропозицією
центрального органу виконавчої влади у сфері
освіти і науки.»
-72- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Указом
Президента України» замінити словами
«рішенням Кабінету Міністрів України».
-73- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Указом
Президента України» замінити словами
«рішенням Кабінету Міністрів України».
-74- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Виключити
-75- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Указом
Президента України» замінити словами
«рішенням Кабінету Міністрів України»
// Обгрунтування: статус "національного"
не може надаватися Президентом України.
Це не відповідає статті 106 Конституції
України, де чітко визначено вичерпний перелік
повноважень Президента України.

24

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-76- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

У частині 2 статті 29 Закону України «Про
вищу освіту» слова «Указом Президента
України» виключити.
-77- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано

2. У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004 із наступними змінами) в
тексті законопроєкту:
1) у статті 29:
у частині другій після слова «надається»
слова «Указом Президента України» виключити;
-78- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Указом
Президента України» замінити словами
«рішенням Кабінету Міністрів України».
-79- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано

Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити.
Обґрунтування: Згідно зі ст. 106
Основного Закону України повноваження
Президента України як Глави держави
визначаються Конституцією України. Це
унеможливлює прийняття законів, які
встановлювали
б
інші
додаткові
повноваження без внесення відповідних змін
до Конституції України. Крім того, є
ймовірність
подання
щодо
конституційності, за результатом якого з
великою ймовірність зазначена норма щодо
присвоєння статусу національного буде
визнана неконституційною і більше того,
невідомо яке буде прийняте рішення по всім
виданим Указам Президента України з 1996
року
щодо
присвоєння
статусу
національного.
-80- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова "Указом
Президента України" замінити словами
"рішенням Кабінету Міністрів України".
-81- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
У абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І слова "Указом Президента України"
замінити словами "за рішенням Кабінету
Міністрів України".
Обґрунтування:
установлений
у
Конституції України перелік повноважень
глави держави, визначених Конституцією
України, є вичерпним. Конституційний Суд
України у своїх актах сформулював юридичну
позицію, що повноваження Президента
України визначаються виключно Основним
Законом України і не можуть бути розширені
законом або іншим нормативно-правовим
актом (рішення від 10 квітня 2003 року N 7рп/2003, від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004,
від 17 грудня 2009 року N 32-рп/2009, від 13
червня 2019 року N 5-р/2019).
-82- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Вінтоняк О.
В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)
слова «Указом Президента України»
замінити словами «рішенням Кабінету
Міністрів України»;
-83- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

29

частину третю доповнити таким абзацом
третім:

У абзаці 2 підпункту 1 пункту 2 Розділу І
слова «Указом Президента України» замінити
словами «рішенням Кабінету Міністрів
України».
-84- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано

Виключити
-85- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано

Виключити
(Порядок надання закладу вищої освіти
статусу національного визначається Указом
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Президента України №451 від 16 червня 1995
року).
-86- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
30

«Центральний орган виконавчої влади у
сфері освіти і науки разом із пропозицією
надання закладу вищої освіти статусу
національного
направляє
Президентові
України проект відповідного указу.»;

-87- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Президентові
України проект відповідного указу» замінити
словами «Кабінету Міністрів України проект
відповідного рішення».
-88- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Президентові
України проект відповідного указу» замінити
словами «Кабінету Міністрів України проект
відповідного рішення».
-89- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Виключити
-90- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Президентові
України проект відповідного указу» замінити
словами «Кабінету Міністрів України проект
відповідного рішення»
// Обгрунтування: статус "національного"
не може надаватися Президентом України.
Це не відповідає статті 106 Конституції
України, де чітко визначено вичерпний перелік
повноважень Президента України.
-91- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Центральний орган виконавчої влади у
сфері освіти і науки розробляє та подає в
установленому порядку Кабінетові Міністрів
України проект Указу Президента України
про надання закладу вищої освіти статусу
національного
разом
із
відповідною
пропозицією.
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Обгрунтування: «Згідно з п.7 Порядку
надання закладу вищої освіти статусу
національного, підтвердження чи позбавлення
цього статусу, затвердженого постановою
КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912., МОН
розробляє та подає в установленому порядку
Кабінетові Міністрів України проект Указу
Президента України про надання закладу
вищої освіти статусу національного» - це є
усталена практика, яку міняти не доцільно.
-92- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано

абзац третій частини третьої статті 29 у
тексті законопроєкту - виключити;
-93- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Президентові
України проект відповідного указу» замінити
словами «Кабінету Міністрів України проект
відповідного рішення».
-94- Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)

Враховано

Обґрунтування:
(Порядок надання закладу вищої освіти
статусу національного визначається Указом
Президента України №451 від 16 червня 1995
року).
-95- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: Згідно зі ст. 106
Основного Закону України повноваження
Президента України як Глави держави
визначаються Конституцією України. Це
унеможливлює прийняття законів, які
встановлювали
б
інші
додаткові
повноваження без внесення відповідних змін
до Конституції України. Крім того, є
ймовірність
подання
щодо
конституційності, за результатом якого з
великою ймовірність зазначена норма щодо
присвоєння статусу національного буде
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

визнана неконституційною і більше того,
невідомо яке буде прийняте рішення по всім
виданим Указам Президента України з 1996
року
щодо
присвоєння
статусу
національного.
-96- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2
розділу І законопроекту слова"Президентові
України проект відповідного указу" замініти
словами "Кабінету Міністрів України проект
відповідного рішення".
-97- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу І слова "Президентові України проект
відповідного указу" замінити словами
"Кабінету
Міністрів
України
проект
відповідного акта".
Обґрунтування:
установлений
у
Конституції України перелік повноважень
глави держави, визначених Конституцією
України, є вичерпним. Конституційний Суд
України у своїх актах сформулював юридичну
позицію, що повноваження Президента
України визначаються виключно Основним
Законом України і не можуть бути розширені
законом або іншим нормативно-правовим
актом (рішення від 10 квітня 2003 року N 7рп/2003, від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004,
від 17 грудня 2009 року N 32-рп/2009, від 13
червня 2019 року N 5-р/2019).
-98- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Вінтоняк О.
В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)
слова «Президентові України проект
відповідного указу» замінити словами
«Кабінету
Міністрів
України
проект
відповідного рішення»;
-99- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У абзаці 4 підпункту 1 пункту 2 Розділу І
слова «направляє Президентові України
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№

31

Редакція, прийнята в першому читанні

2) у частині першій статті 31 після слова та
знаку «поділ,» доповнити словом та знаком
«виділ,»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проект відповідного указу» замінити словами
«готує проект відповідного рішення Кабінету
Міністрів України».
-100- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

2) Абзац перший частини першої статті
31 викласти в наступній редакції:
"1.
Рішення
про
утворення,
реорганізацію (злиття, приєднання, поділ,
перетворення) чи ліквідацію закладу вищої
освіти, а також виділ структурного
підрозділу закладу вищої освіти для
створеної нової юридичної особи такої
самої форми власності приймається:"
-101- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Відхилено

Виключити
(не відповідає ст. 104 Цивільному кодексу
України).
-102- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) в абзаці першому частини першої статті
31 слова «(злиття, приєднання, поділ,
перетворення)» виключити;

Підпункт 2 пункту 2 розділу I виключити.

32

3) перше речення абзацу шостого частини
дев’ятої статті 33 виключити;

-103- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
пункт другий частини другої розділу І
викласти в такій редакції:
"2) в абзаці першому частини першої статті
31 знаки та слова «(злиття, приєднання, поділ,
перетворення)» вилучити";
-104- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Підпункт третій пункту 2 розділу І
законопроекту виключити
-105- Н.д. Стріхарський А. П. (р.к. №397)

Враховано

Враховано

Відхилено

30

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У розділі I пункт 3 статті 2 викласти у
такій редакції:
« 3) абзац шостий частини
дев’ятої статті 33 виключити; ».
-106- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Підпункт 3 пункту 2 Розділу І виключити.

33

4) частину другу статті 70 доповнити
таким абзацом другим:

-107- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Швець С. Ф.
(р.к. №415), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.
Пушкаренко А. М. (р.к. №78), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Копанчук
О. Є. (р.к. №390), Н.д. Брагар Є. В. (р.к.
№74)
підпункт 3 пункту 2 розділу І виключити;

Враховано

-108- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

В підпункті 4 пункту 2 Розділу I викласти
в наступній редакції:
У статі 70 частину 2 викласти в наступній
редакції:
«2. Майно закріплюється за державним або
комунальним закладом вищої освіти на праві
господарського відання і не може бути
предметом застави, а також не підлягає
вилученню або передачі у власність
юридичним і фізичним особам без згоди
засновників закладу вищої освіти та вищого
колегіального органу самоврядування закладу
вищої освіти, крім випадків, передбачених
законодавством. Майно, закріплене за
державним або комунальним закладом вищої
освіти, в тому числі, який має статус
національного,
може
безоплатно
передаватись
у
встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого його
використання виключно на освітні або наукові
потреби або органом державної влади для
забезпечення
національних
інтересів
держави.»

2) частину другу статті 70 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
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Редакція, прийнята в першому читанні

34

«Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом вищої освіти, в тому
числі, який має статус національного, може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого його
використання виключно на освітні або наукові
потреби або державним органам влади для
забезпечення
національних
інтересів
держави.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-109- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Відхилено

«Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом вищої освіти, в тому
числі, який має статус національного, може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого його
використання виключно на освітні або наукові
потреби або органам державної влади для
забезпечення
національних
інтересів
держави.»;
-110- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано частково

Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом вищої освіти, в тому
числі, який має статус національного, може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого його
використання виключно на освітні або наукові
потреби.
-111- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Майно державного або комунального
закладу вищої освіти, у тому числі того, що
має
статус
національного,
яке
не
використовується для провадження видів
діяльності, передбачених цим Законом, та не
забезпечує
статутну
діяльність,
може
безоплатно передаватися у встановленому
законодавством порядку іншому державному
або комунальному закладу вищої, фахової
передвищої,
професійної
(професійнотехнічної) освіти, науковій установі або
науковій організації державної форми
власності, за умови його подальшого
використання виключно для провадження
видів діяльності, передбачених спеціальними
законами та/або Законом України «Про
наукову і науково-технічну діяльність».
У зв'язку з цим абзаци другий – шостий
вважати відповідно абзацами третім – сьомим;

новий абзац другий статті 70 викласти в
такій редакції:
"Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом вищої освіти, в тому
числі, який має статус національного, може
безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого його
використання виключно на освітні або наукові
потреби або державним органам влади для
забезпечення національних інтересів держави.
Майно, визначене в абзаці першому цієї
частини статті може передаватися приватним
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

навчальним
закладам
суб'єктів
господарювання, що надають освітні послуги
у сфері загальної середньої, дошкільної
освітньої діяльності, орендована площа яких
використовується для надання освітніх послуг
згідно з ліцензією у сферах дошкільної та
загальної середньої освіти за 1 гривню. До
плата за оренду такого майна не включаються
комунальні послуги та експлуатаційні витрати
балансоутримувача відповідно до договору,
який укладається між орендарем та
балансоутримувачем такого майна.".
-112- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)
у абзаці другому частини другої статті 70:
після слів "на освітні або наукові потреби
або" слова "державним органам влади"
замінити на слова "органи державної влади";
-113- Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267), Н.д. Поляков А. Е. (р.к.
№407), Н.д. М'ялик В. Н. (р.к. №356), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Скороход А.
К. (р.к. №299)
У Законі України «Про вищу освіту»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 37-38, ст. 2004 із наступними змінами) у ст.
29 п. 4 після «4) частину другу статті 70
доповнити таким абзацом другим: «Майно,
закріплене за державним або комунальним
закладом вищої освіти, в тому числі, який має
статус національного», доповнити словами
«за згодою трудового колективу закладу
освіти».
-114- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

4) частину другу статті 70 доповнити
абзацом другим у такій редакції:
«Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом вищої освіти за
згодою засновника закладу вищої освіти та
вищого
колегіального
органу
самоврядування закладу вищої освіти може
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

безоплатно передаватись у встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної
форми власності за умови подальшого його
використання виключно на освітні або наукові
потреби або державним органам влади для
забезпечення національних інтересів держави
в сфері освіти та науки.»;. (така редакція
відповідає нормам чинного законодавства
щодо автономності та самоврядування
закладів вищої освіти та не порушує їх права
розпоряджатися нерухомим майном).
-115- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

після слів "інтересів держави" доповнити
словами " без згоди засновників закладу
вищої освіти та вищого колегіального
органу самоврядування закладу вищої
освіти, крім випадків передбачених
законодавством."
-116- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу
I викласти у такій редакції:
«Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом вищої освіти може
безоплатно передаватись іншому закладу
освіти або науковій установі державної або
комунальної форми власності за умови
подальшого його використання виключно на
освітні або наукові потреби.».
-117- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Вацак Г. А.
(р.к. №231), Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
частину другу статті 70 доповнити абзацом
другим у такій редакції:
«Майно, закріплене за державним або
комунальним закладом фахової передвищої та
вищої освіти, в тому числі, який має статус
національного,
може
безоплатно
передаватись
у
встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

34

№
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Пропозиції та поправки до проекту

закладу фахової передвищої та вищої освіти
державної або комунальної форми власності
за умови подальшого його використання
виключно на освітні потреби.»;
-118- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
У абзаці 2 підпункту 4 пункту 2 Розділу І
слова "державним органам влади" замінити
словами "органам державної влади", а слова
"для забезпечення національних інтересів
держави" виключити
-119- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
В абзаці 2 підпункту 4 пункту 2 Розділу І
слова «або державним органам влади для
забезпечення
національних
інтересів
держави» виключити.
-120- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)
в абзаці другому підпункту 4) пункту 2:
після слова "Майно" доповнити словами та
знаками "(у тому числі земельні ділянки)";
слова "для забезпечення національних
інтересів держави" виключити;
після слів "або державним органам влад"
доповнити
словами
"або
іншим
підприємствам,
установам,
організаціям
державної або комунальної форми власності".
-121- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Швець С. Ф. (р.к. №415), Н.д. Лис О. Г. (р.к.
№402), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к. №78),
Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Брагар Є.
В. (р.к. №74)
Абзац другий підпункту 4 пункту 2 розділу
І викласти у такій редакції: ««Майно,
закріплене за державним або комунальним
закладом вищої освіти, в тому числі того, що
має статус національного, може безоплатно
передаватись
у
встановленому
законодавством порядку будь-якому іншому
закладу освіти або науковій установі
(організації) державної або комунальної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано

Враховано частково

Враховано частково

35

№

35

Редакція, прийнята в першому читанні

5) у розділ XV:

Пропозиції та поправки до проекту

форми власності та за умови подальшого його
використання виключно для забезпечення
діяльності,
передбаченої
спеціальними
законами, або органам державної влади для
забезпечення
національних
інтересів
держави.»;»;
-122- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.
М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
у частині другій статті 70 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«Майно державного або комунального
закладу вищої освіти, у тому числі того, що
має
статус
національного,
яке
не
використовується для провадження видів
діяльності, передбачених Законом України
«Про вищу освіту», та не забезпечує статутну
діяльність, може безоплатно передаватись у
встановленому
законодавством
порядку
іншому державному або комунальному
закладу
вищої,
фахової
передвищої,
професійної (професійно-технічної) освіти,
науковій установі або науковій організації
державної форми власності за умови його
подальшого використання виключно для
провадження видів діяльності, передбачених
спеціальними законами та/або Законом
України «Про наукову і науково-технічну
діяльність».
У зв'язку з цим абзаци другий - шостий
вважати абзацами третім - сьомим.
-123- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Виключити

36

№

36

Редакція, прийнята в першому читанні

у підпункті 11 пункту 2 слово «після»
замінити словом «до», знак і слова «, а також
набувають додаткових прав, передбачених
цим Законом» виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(у запропонованій редакції всі заклади
вищої освіти втрачають статус національного
або дослідницького)
-124- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

5) у розділ XV «Прикінцеві та перехідні
положення»:
у підпункті 11 пункту 2 вилучити кому
після слова «дослідницького» та доповнити
речення комою після слова «Законом»;
-125- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

У абзаці другому підпункту 5 пункту 2
розділу I слова «слово «після» замінити
словом «до»» виключити.
-126- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано

Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити.
Обґрунтування: Заміна слова «після» на
слово «до» призведе до того, що всі заклади,
які мають статус національного або
дослідницького
його
втратять
після
набрання чинності зазначеного Закону.
-127- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Білозір Л. М. (р.к. №230)
Абзац 2 підпункту 5 пункту 2 Розділу І
викласти у такій редакції: "11) заклади вищої
освіти, яким надано статус національного або
дослідницького до набрання чинності цим
Законом, зберігають відповідний статус"
-128- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Абзац 2 підпункту 5 пункту 2 Розділу І
викласти у такій редакції:
«підпункт 11 пункту 2 викласти у такій
редакції:
11) заклади вищої освіти, яким надано
статус національного або дослідницького до
набрання чинності цим Законом, зберігають
відповідний статус;»
-129- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Швець С. Ф.
(р.к. №415), Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

37

№

37

Редакція, прийнята в першому читанні

у підпункті 22 пункту 2 знаки і слова «, що
не стосуються майнових питань,» виключити.

40

3. У Законі України «Про фахову
передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., № 30, ст. 119 із наступними
змінами):
1) у статті 27 частини сьому, восьму та
дев’яту виключити;

Висновки, обґрунтування

Пушкаренко А. М. (р.к. №78), Н.д.
Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д. Копанчук
О. Є. (р.к. №390), Н.д. Брагар Є. В. (р.к.
№74)
абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу
І виключити;
-130- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано

Абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроєкту виключити, а саме: «у
підпункті 22 пункту 2 знаки і слова «, що не
стосуються майнових питань,» виключити».
-131- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано

Виключити
(Не відповідає статті 1 та статті 3 Закону
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності та
поставить під сумнів законність більшість
нормативно-правових актів МОН України»).
-132- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу
I викласти у такій редакції: «підпункт 22
пункту 2 виключити».
-133- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано

Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу
І законопроекту виключити.
-134- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Швець С. Ф.
(р.к. №415), Н.д. Пушкаренко А. М. (р.к.
№78), Н.д. Аліксійчук О. В. (р.к. №355), Н.д.
Копанчук О. Є. (р.к. №390), Н.д. Брагар Є.
В. (р.к. №74)
підпункт 5 пункту 2 розділу І доповнити
таким абзацом: «абзац третій пункту 4-1
виключити.».

38

39

Пропозиції та поправки до проекту

-135- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д.
Воронов В. А. (р.к. №40), Н.д. Гришина Ю.

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) абзац третій пункту 41 розділу ХV
"Прикінцеві
та перехідні
положення"
виключити.

Враховано

38

№

41

42

Редакція, прийнята в першому читанні

2) у частині першій статті 28 після слова
«реорганізацію» доповнити знаками та
словами «(злиття, приєднання, поділ, виділ,
перетворення)»;

3) пункт 2 розділу XIV доповнити таким
пунктом:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

М. (р.к. №428), Н.д. Грищук Р. П. (р.к.
№423), Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167), Н.д.
Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д. Колебошин С.
В. (р.к. №341), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298),
Н.д. Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Лукашев О.
А. (р.к. №314), Н.д. Павленко Р. М. (р.к.
№203), Н.д. Піпа Н. Р. (р.к. №316)
Підпункт перший частини третьої розділу
І вилучити.
-136- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

2) абзац перший частини першої статті
28 викласти в наступній редакції:
«1.
Рішення
про
утворення,
реорганізацію (злиття, приєднання, поділ,
перетворення),
ліквідацію
чи
перепрофілювання (зміну типу) закладу
фахової передвищої освіти, а також виділ
його структурного підрозділу та/або
структурного підрозділу закладу вищої
освіти,
ухвалює
його
засновник
(засновники) або уповноважений ним
(ними) орган за дорученням засновника
(засновників).».
-137- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано

частину першу статті 28 - залишити в
чинній редакції;
-138- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано

Виключити
(не відповідає ст. 104 Цивільного кодексу
України).
-139- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

У підпункті 2 пункту 3 розділу I слово
«виділ» виключити.
-140- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 3 розділу І
законопроєкту виключити, а саме: 3) пункт 2
розділу XIV доповнити таким пунктом: «21)
нормативно-правові акти у сфері фахової

39

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

передвищої освіти, видані на виконання цього
Закону не є регуляторними актами.».
-141- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)

Враховано

Виключити
(Не відповідає статті 1 та статті 3 Закону
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» та
поставить під сумнів законність більшість
нормативно-правових актів МОН України)
-142- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 3 пункту 3 розділу I виключити.
43

44

«21) нормативно-правові акти у сфері
фахової передвищої освіти, видані на
виконання цього Закону не є регуляторними
актами.».
4. Абзац п’ятий підпункту 3 пункту II
Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 24, ст.170) виключити.

-143- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

4. Абзац п’ятий підпункту 3 розділу II
Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 24, ст.170) виключити.
-144- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

1. У пункті четвертому розділу І
законопроекту слова та цифри «підпункту 3
пункту II» замінити словами, цифрами та
знаками «пункту 3 розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення».
Обґрунтування:
Відповідно
до
нормопроектувальної техніки.
-145- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Пункт 4 розділу I виключити.
-146- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано

Пункт 4 розділу І законопроекту
виключити.
Обґрунтування: Кабінет Міністрів України
Розпорядженням від 03.02.2021 №89-р
прийняв рішення «Про затвердження плану

40

№

45

Редакція, прийнята в першому читанні

5. Частину другу статті 14 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 3, ст. 25 із наступними змінами) викласти в
такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

заходів з підготовки передачі до комунальної
власності цілісних майнових комплексів
вищих навчальних закладів I—II рівня
акредитації (закладів фахової передвищої
освіти) державної форми власності, що мають
статус окремих юридичних осіб і видатки на
оплату послуг з підготовки фахівців у яких
здійснюються з обласних бюджетів та
бюджету м. Києва».
-147- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Враховано

Пункт 4 розділу І законопроекту
виключити.
-148- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-149- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Враховано

5. Частину другу статті 14 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 3, ст. 25 із наступними змінами):
Залишити в чинній редакції;
-150- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Пункт 5 розділу I виключити.

46

«2. Статус
національного
наукового
центру є почесним та надається Указом
Президента України за визначний внесок у
розвиток науки України та проведення
комплексних
наукових
досліджень
загальнодержавного значення, визнаних на

-151- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

абзац перший пункту 5 замінити двома
абзацами такого змісту:
"5. У Законі України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25 із
наступними змінами):
1) частину другу статті 14 викласти в такій
редакції";
-152- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Відхилено

В абзаці другому пункту 5 розділу І
законопроекту слова «Указом Президента
України» замінити словами «рішенням
Кабінету Міністрів України».
-153- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено
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світовому рівні, відповідно до законодавства
України.».

В абзаці другому пункту 5 розділу І
законопроекту слова «Указом Президента
України» замінити словами «рішенням
Кабінету Міністрів України».
-154- Н.д. Лубінець Д. В. (р.к. №267)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити
-155- Н.д. Кучеренко О. Ю. (р.к. №179)

Відхилено

В абзаці другому пункту 5 розділу І
законопроекту слова «Указом Президента
України» замінити словами «рішенням
Кабінету Міністрів України».
// Обгрунтування: статус "національного"
не може надаватися Президентом України.
Це не відповідає статті 106 Конституції
України, де чітко визначено вичерпний перелік
повноважень Президента України.
-156- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

У частині 2 статті 14 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» слова
«Указом Президента України» виключити.
-157- Н.д. Славицька А. К. (р.к. №161)

Відхилено

В абзаці другому пункту 5 розділу І
законопроекту слова «Указом Президента
України» замінити словами «рішенням
Кабінету Міністрів України».
-158- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано

Абзац другий пункту 5 розділу І
законопроекту виключити.
Обґрунтування: Згідно зі ст. 106
Основного Закону України повноваження
Президента України як Глави держави
визначаються Конституцією України. Це
унеможливлює прийняття законів, які
встановлювали
б
інші
додаткові
повноваження без внесення відповідних змін
до Конституції України. Крім того, є
ймовірність
подання
щодо
конституційності, за результатом якого з
великою ймовірність зазначена норма щодо
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Висновки, обґрунтування

присвоєння статусу національного буде
визнана неконституційною і більше того,
невідомо яке буде прийняте рішення по всім
виданим Указам Президента України з 1996
року
щодо
присвоєння
статусу
національного.
-159- Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Відхилено

В абзаці другому пункту 5 розділу І
законопроекту слова «Указом Президента
України» замінити словами «рішенням
Кабінету Міністрів України».
-160- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У абзаці другому підпункту 5 пункту 2
розділу І слова "Указом Президента України"
замінити словами "за рішенням Кабінету
Міністрів України".
Обґрунтування:
установлений
у
Конституції України перелік повноважень
глави держави, визначених Конституцією
України, є вичерпним. Конституційний Суд
України у своїх актах сформулював юридичну
позицію, що повноваження Президента
України визначаються виключно Основним
Законом України і не можуть бути розширені
законом або іншим нормативно-правовим
актом (рішення від 10 квітня 2003 року N 7рп/2003, від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004,
від 17 грудня 2009 року N 32-рп/2009, від 13
червня 2019 року N 5-р/2019).
-161- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Мінько С. А. (р.к. №286), Н.д. Вінтоняк О.
В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д. В. (р.к. №378)
слова «Указом Президента України»
замінити словами «рішенням Кабінету
Міністрів України.».
-162- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В пункті 5 Розділу I викласти в наступній
редакції:
У статті 14 частину 2 викласти в наступній
редакції:
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47

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«2. Статус національного наукового
центру надається відповідно до законодавства
України.»
-163- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Абзац 2 пункту 5 Розділу І викласти у такій
редакції:
«2. Статус національного наукового
центру є почесним та надається рішенням
Кабінету Міністрів України за визначний
внесок у розвиток науки України та
проведення
комплексних
наукових
досліджень загальнодержавного значення,
визнаних на світовому рівні, відповідно до
законодавства України. Центральний орган
виконавчої влади у сфері освіти і науки разом
із пропозицією надання науковому центру
статусу
національного
готує
проект
відповідного рішення Кабінету Міністрів
України.»
-164- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 5 доповнити підпунктами 2), 3), 4)
такого змісту:
"2) статтю 8 доповнити новою частиною
четвертою такого змісту:
"Майно (у тому числі земельні ділянки),
закріплене за державними науковими
установами, може безоплатно передаватись у
встановленому законодавством порядку будьякій іншій науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
або державним органам влади або іншим
підприємствам,
установам,
організаціям
державної
або
комунальної
форми
власності.";
3) частину четверту статті 17 доповнити
абзацом такого змісту:
"Майно (у тому числі земельні ділянки),
закріплене за Національною академією наук
України, може безоплатно передаватись у
встановленому законодавством порядку будьякій іншій науковій установі (організації)
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державної або комунальної форми власності
або державним органам влади або іншим
підприємствам,
установам,
організаціям
державної
або
комунальної
форми
власності.";
4) частину шосту статті 18 доповнити
абазцом такого змісту:
"Майно (у тому числі земельні ділянки),
закріплене за національними галузевими
академіями
наук,
може
безоплатно
передаватись
у
встановленому
законодавством порядку будь-якій іншій
науковій установі (організації) державної або
комунальної форми власності або державним
органам влади або іншим підприємствам,
установам, організаціям державної або
комунальної форми власності.";
-165- Н.д. Яценко А. В. (р.к. №401)

48

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І Законопроекту доповнити
пунктом 6 такого змісту:
"6.закон України "Про правовий режим
майна у Збройних Силах України" (Відомості
Верховної ради України (ВВР), № 48, ст. 407)
доповнити статтею 6-2 такого змісту:
"6-2. Безоплатна передача військового
майна
Військове майно (у тому числі земельні
ділянки) може безоплатно передавитись у
встановленому законодавством порядку будьякій іншій науковій установі (організації)
державної або комунальної форми власності
або державним органам влади або іншим
підприємствам,
установам,
організаціям
державної
або
комунальної
форми
власності.".
49
50

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

II. Прикінцеві положення
-166- Н.д. Кириленко І. Г. (р.к. №167)
1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці з дня його опублікування. (реалізація
проекту
закону
потребує
оновлення

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.
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підзаконних нормативно-правових актів, на
що Кабінету Міністрів України надається три
місяці).
-167- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 1 Розділу ІІ викласти у такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці після дня його опублікування.»
51
52
53

54

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 та
іншими державними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

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 та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-168- Н.д. Марченко Л. І. (р.к. №62)

Відхилено

II. Прикінцеві положення
1. Доповнити розділ ІІ пунктом 3:
«Об’єкти та майно державних та
комунальних закладів освіти, які на момент
набрання чинності цим Законом передані
закладами освіти в оренду, не перебувають в
користуванні закладів освіти 3 роки і не
використовуються в освітньому процесі є
такими, що підлягають приватизації в порядку
передбаченому Законом України “Про
приватизацію державного і комунального
майна”».
-169- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

1) Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України у 2022 році поінформувати Верховну
Раду України про стан виконання цього
Закону.
55
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