Пропозиції
Міністерства освіти і науки України
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку
фізичної культури і спорту»
(реєстр.№ 3550 від 27.05.2020,
н. д. О. Солодуха, А. Кожем 'якім та інші)
(перше читання)
Міністерство освіти і науки України в межах компетенції надає такі
пропозиції до законопроекту.
1. Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до
статті 10 Закону України «Про фізичну культуру та спорт») пропонуємо
викласти у такій редакції:
«3) у частині першій статті 10 слова «позашкільними навчальними
закладами спортивного профілю» замінити словами «закладами
спеціалізованої освіти спортивного профілю, що забезпечують здобуття
позашкільної освіти».
2. Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін в
абзаці шостому частини третьої статті 13 Закону України «Про фізичну
культуру і спорт») пропонуємо викласти в такій редакції:
«слова «вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади вищої
освіти», а слова «підпорядковані центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.» виключити.
3. Абзац четвертий підпункту 8 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо
внесення змін до частини четвертої статті 26 Закону України «Про фізичну
культуру і спорт») викласти у такій редакції:
«у частині четвертій слова «у дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «у
закладах дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти».
4. Абзац четвертий підпункту 14 пункту 1 розділу І законопроекту
(щодо внесення змін до частини одинадцятої статті 26 Закону України «Про
фізичну культуру та спорт») викласти в такій редакції:
«Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, державні та
комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані
заклади освіти спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності,
центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої
освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення,
центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також спортивні

клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом),
дитячо-юнацькі спортивні ніколи, спеціалізовані заклади освіти спортивного
профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської
підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурнооздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної
культури і спорту осіб з інвалідністю громадських організацій фізкультурноспортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до
Реєстру неприбуткових установ та організацій, мають право на отримання в
оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, в
порядку, визначеному законом, без права передачі в суборенду і зміни
цільового призначення протягом дії договору оренди.».
5. Підпункт 15 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до
статті 49 Закону України «Про фізичну культуру та спорт») викласти в такій
редакції:
«15) у частині четвертій статті 49 слова «ліцензуванні та акредитації
вищих навчальних закладів» замінити словами «ліцензуванні освітньої
діяльності та акредитації освітніх програм закладів вищої освіти»;».
6. Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін
до Закону України «Про оренду державного і комунального майна» викласти
в такій редакції:
«бази олімпійської та паралімпійської підготовки, державні та
комунальні спортивні клуби, заклади спеціалізованої освіти спортивного
профілю, заклади позашкільної освіти, школи вищої спортивної
майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту
закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного
здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а
також спортивні клубй (крім спортивних клубів, що займаються професійним
спортом), заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю, заклади
позашкільної освіти, школи вищої спортивної майстерності, центри
олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти,
фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями,
внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - без права
передачі в суборенду і зміни цільового призначення протягом дії договору
оренди.».
Любомира МАНДЗІЙ
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