
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів 

середньої освіти у сільській місцевості" 

 

Зміст положення (норми) чинного акту Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту 

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 4, ст.25) 

Стаття 2. Правові засади використання державного майна, 

майна, що належить Автономній Республіці Крим або 

перебуває у комунальній власності, мета та принципи оренди 

…. 

6. Галузеві особливості оренди державного та 

комунального майна можуть встановлюватися виключно 

законами. 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об’єктів 

майнового комплексу Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук регулюються цим 

Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом 

України "Про особливості правового режиму діяльності 

Національної академії наук України, національних галузевих 

академій наук та статусу їх майнового комплексу". 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, 

закріпленого за військовими частинами, закладами, 

Стаття 2. Правові засади використання державного майна, 

майна, що належить Автономній Республіці Крим або 

перебуває у комунальній власності, мета та принципи оренди 

…. 

6. Галузеві особливості оренди державного та 

комунального майна можуть встановлюватися виключно 

законами. 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об’єктів 

майнового комплексу Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук регулюються цим 

Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом 

України "Про особливості правового режиму діяльності 

Національної академії наук України, національних галузевих 

академій наук та статусу їх майнового комплексу". 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, 

закріпленого за військовими частинами, закладами, 



установами та організаціями Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових 

формувань, а також за спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань організації 

спеціального зв’язку та захисту інформації, 

підпорядкованими йому регіональними органами та 

територіальними підрозділами, закладами та установами 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, які ведуть його облік у спеціальному 

порядку, регулюються цим Законом з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом України "Про 

господарську діяльність у Збройних Силах України". 

 

 

 

 

 

 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що 

належить вищим навчальним закладам та/або науковим 

установам, що є засновниками наукового парку, 

регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, 

передбачених Законом України "Про наукові парки". 

… 

установами та організаціями Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових 

формувань, а також за спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань організації 

спеціального зв’язку та захисту інформації, 

підпорядкованими йому регіональними органами та 

територіальними підрозділами, закладами та установами 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, які ведуть його облік у спеціальному 

порядку, регулюються цим Законом з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом України "Про 

господарську діяльність у Збройних Силах України". 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що 

належить закладам середньої освіти, регулюються цим 

Законом з урахуванням особливостей, передбачених 

Законом України "Про освіту" та Законом України "Про 

повну загальну середню освіту". 

Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що 

належить вищим навчальним закладам та/або науковим 

установам, що є засновниками наукового парку, регулюються 

цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених 

Законом України "Про наукові парки". 

… 

Закон України “Про повну загальну середню освіту” 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226)  



Стаття 61. Майно закладів загальної середньої освіти 

1. Правові засади володіння, користування і 

розпорядження майном закладів загальної середньої освіти 

визначаються Законом України “Про освіту”, цим Законом та 

іншими актами законодавства. 

2. Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих 

державних, комунальних закладів загальної середньої освіти 

або тих, діяльність яких зупинена, відповідно до рішення 

засновника може бути використане виключно для 

забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сфері 

соціального захисту, культури та охорони здоров’я, у тому 

числі на засадах державно-приватного партнерства. 

Відповідне майно не може бути предметом застави, 

стягнення, джерелом погашення боргу, щодо такого майна не 

можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути 

припинення державної (комунальної) власності на таке 

майно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 61. Майно закладів загальної середньої освіти 

1. Правові засади володіння, користування і 

розпорядження майном закладів загальної середньої освіти 

визначаються Законом України “Про освіту”, цим Законом та 

іншими актами законодавства. 

2. Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих 

державних, комунальних закладів загальної середньої освіти 

або тих, діяльність яких зупинена, відповідно до рішення 

засновника, за винятком майна ліквідованих комунальних 

закладів середньої освіти у сільській місцевості, може бути 

використане виключно для забезпечення здобуття освіти, 

надання послуг у сфері соціального захисту, культури та 

охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-

приватного партнерства. Щодо такого майна, в тому числі 

майна ліквідованих комунальних закладів середньої 

освіти у сільській місцевості, не можуть вчинятися будь-які 

дії, наслідком яких може бути припинення державної 

(комунальної) власності на таке майно. 

Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих 

державних, комунальних закладів загальної середньої 

освіти або тих, діяльність яких зупинена, відповідно до 

рішення засновника, у тому числі ліквідованих 

комунальних закладів середньої освіти у сільській 

місцевості, не може бути предметом застави, стягнення, 

джерелом погашення боргу. 

Кошти, отримані від оренди майна ліквідованих 

комунальних закладів середньої освіти у сільській 



 

 

Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти 

та/або державна, комунальна частка майна корпоративного 

закладу загальної середньої освіти не можуть бути 

приватизовані або в будь-який інший спосіб передані у 

приватну власність. 

місцевості, використовуються виключно на освітні 

потреби. 

Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти 

та/або державна, комунальна частка майна корпоративного 

закладу загальної середньої освіти не можуть бути 

приватизовані або в будь-який інший спосіб передані у 

приватну власність. 

 

 

Народні депутати України          Піпа Н.Р. (посв. № 316) 

та ін. 

 


