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№_______________
На № ______від _________________
Комітет Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій
Щодо проєкту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо сприяння
розвитку фізичної культури і спорту»
(реєстр. № 3550 від 27.05.2020)

Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та
інновацій від 22.06.2020 № 04-24/20-82597 Фонд державного майна України
(далі – Фонд) розглянув проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту» (реєстр. № 3550
від 27.05.2020), внесений народними депутатами України Саладухою О. В. та ін.
(далі – законопроєкт), та в межах компетенції повідомляє.
Законопроєктом передбачається внести зміни, зокрема, до Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), відповідно до
яких частину другу статті 15 Закону про оренду доповнюють такими закладами як бази
олімпійської та параолімпійської підготовки, державні та комунальні спортивні клуби,
дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціальні заклади освіти спортивного профілю
тощо, яким пропонується надати право на отримання в оренду державного та
комунального майна без проведення аукціону.
На думку Фонду, цими змінами необґрунтовано розширюється перелік
потенційних орендарів у сфері фізичної культури і спорту, які матимуть право на
отримання закладів в оренду без конкуренції, що може призвести до неефективного
використання державного або комунального майна.
Поряд з цим законопроєкт не передбачає норм, відповідно до яких таке майно має
використовуватися для розвитку фізичної культури і спорту, як це зазначено в
пояснювальній записці до законопроєкту.
У зв’язку з цим з метою раціонального та ефективного використання державного
та комунального майна пропонуємо надати право оренди державного та комунального
майна без проведення аукціону лише таким орендарям:
«закладам фізичної культури і спорту, внесеним до Реєстру неприбуткових
установ та організацій, засновниками яких є органи державної влади або органи
місцевого самоврядування і які повністю або частково фінансуються з державного або
місцевих бюджетів».
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