Пропозиції
Міністерства освіти і науки України
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення належних
соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на виконання рішення Конституційного Суду України»
(реєстр. № 1 1 1 7 від 29.08.2019, н. д. Шпенов Д. Ю.)

(перше читання)
Міністерство освіти і науки України в межах компетенції підтримує
прийняття зазначеного законопроекту за умови його доопрацювання.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» (далі - Закон) з метою приведення його у
відповідність до рішення Конституційного суду України від 17.07.2018
№ 6- р/2018, зокрема пропонується частину першу статті ЗО Закону доповнити
пунктом 1 такого змісту:
«1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8
років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та
комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової
допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України».
Зміст цієї норми підлягає приведенню у відповідність із чинними
Законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту». Зокрема, частиною
першою статті 11 Закону України «Про освіту» метою дошкільної освіти
визначено не лише виховання (утримання), а забезпечення цілісного розвитку
дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання,
навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. Крім того,
у нормах Законів України «Про освіту» (стаття 11) та «Про дошкільну освіту»
(стаття 9) використовується усталений нормативний вираз «здобуття
дошкільної освіти». Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну
освіту» діє заклад дошкільної освіти.
Відповідно до статей 28, 33 Закону України «Про дошкільну освіту»
дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту в
державних і комунальних закладах освіти. Держава забезпечує соціальний
захист дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, а також
дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
Статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» встановлено
перелік осіб, які звільняються від сплати за харчування. Особи, що зазначені в
Законі не входять в цей перелік.
Враховуючи зазначене та з метою належного соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пропонуємо
у підпункті 9 пункту 1 Розділу І законопроекту:
у пункті 1, яким пропонується доповнити частину першу статті ЗО
Закону, слова «повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не

старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та
комунальних дошкільних навчальних закладах» замінити на «надання
безкоштовного харчування у державних та комунальних закладах дошкільної
освіти»;
у пункті 12, яким пропонується доповнити частину першу статті ЗО
Закону, слова «якщо діти не перебувають на повному державному
забезпеченні» виключити, а слова «дитячі дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади» замінити словами «заклади дошкільної та загальної
середньої освіти».
Також з метою недопущення конфлікту норм зауважуємо про
необхідність внесення відповідних змін до інших законів, зокрема до Закону
України «Про дошкільну освіту».

