ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
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Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань бюджету
Юрію АРІСТОВУ
Щодо реєстр. № 7294
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Шановний Юрію Юрійовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному
18 липня 2022 року (протокол № 60), розглянув проект Закону про внесення змін
до Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів професійної
(професійної-технічної) освіти, реєстр. № 7294 від 18.04.2022, поданий
народним депутатом України Коваль О.В. та іншими народними депутатами
України (далі – законопроект).
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено
з метою:
відновлення
основного
інструменту
фінансування
підготовки
кваліфікованих робітників – державного замовлення;
відновлення можливості розміщення регіонального замовлення на
підготовку фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійноїтехнічної) освіти;
уповноваження на рівні Бюджетного кодексу України органів місцевого
самоврядування здійснювати видатки на утримання майна та розвиток
матеріально-технічної бази державних закладів професійної (професійнотехнічної) освіти до їх передачі в установленому законодавством порядку з
державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Для досягнення зазначеної мети шляхом внесення змін до Бюджетного
кодексу України законопроектом пропонується встановити, що:
до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать
видатки на професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з
підготовки кадрів на умовах державного замовлення у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти) (за чинною нормою – лише у закладах
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професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації та адаптації
державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення,
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України);
до видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських
територіальних громад, належать видатки на «оплату послуг з підготовки
фахівців на умовах регіонального замовлення у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, що фінансуються з бюджетів міських
територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення обласному центрі)»;
до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і
обласних бюджетів, належать видатки на «оплату послуг з підготовки фахівців
на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти)»;
«органи місцевого самоврядування за кошти місцевих бюджетів
здійснюють видатки на утримання майна та розвиток матеріально-технічної бази
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти до їх передачі в
установленому законодавством порядку з державної власності у комунальну
власність відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік».
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту.
Міністерство освіти і науки України підтримує законопроект.
Міністерство фінансів України не підтримує законопроект.
У ході обговорення законопроекту на засіданні Комітету зокрема
наголошувалось, що сьогодні наша держава як ніколи потребує великої кількості
кваліфікованих робітників, тому створення на законодавчому рівні сприятливих
умов для швидкої підготовки фахівців, які будуть залучені у післявоєнну
відбудову, є наразі актуальним та важливим кроком.
За підсумками розгляду законопроекту на засіданні Комітет ухвалив
рішення: звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів професійної
(професійної-технічної) освіти, реєстр. № 7294 від 18.04.2022, поданий
народним депутатом України Коваль О.В. та іншими народними депутатами
України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.
З повагою
Перший заступник
голови Комітету
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