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Проект 
Вноситься
Народною депутаткою України




Закон України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо фінансування вищої освіти»

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) такі зміни:
	У статті 13:

	Абзац перший частини четвертої після слів «Власні надходження бюджетних установ» доповнити словами «та суспільних інституцій».
	Абзац дванадцятий частини 4 після слів «підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи» доповнити словами «та суспільні інституції».
	Абзац тринадцятий частини четвертої викласти у такій редакції: «підгрупа 3 - кошти, що отримують заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують заклади вищої освіти, наукові установи та заклади культури, як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;».
	Абзац двадцятий частини четвертої після слів «господарські потреби бюджетних установ» доповнити словами «та суспільних інституцій».
	Абзац двадцять перший частини четвертої викласти у такій редакції: «організацію основної та додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ та суспільних інституцій (за рахунок надходжень підгруп 1, 3, 4 другої групи);».
	Частину 9 після слів «розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних»  слова «вищих навчальних закладів» замінити на «закладів вищої освіти»; після слів «наукових установ та закладів культури,...» доповнити словами «які є суспільними інституціями,»; після слів «благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення закладами» доповнити словами «вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти».


	Пункт 31 частини першої статті 64 слова «вищими та професійно-технічними навчальними закладами» замінити словами «закладами вищої та професійної (професійно-технічної) освіти».


	У частині першій статті 87:

	У пункті 4 слова «наукових кадрів у наукових установах на умовах державного замовлення» замінити словами «фахівців з вищою освітою у наукових установах».
	У підпункті б) пункту 7 слова «професійно-технічну» замінити словами «професійну (професійно-технічну)» у всіх відмінках.
	Підпункт в)  пункту 7 викласти у такій редакції: «вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів, надання державної підтримки особам для здобуття вищої освіти, в т.ч. числі надання кредитів для здобуття вищої освіти, забезпечення міжнародного співробітництва у вищій освіті, підтримку інноваційних проектів у закладах вищої освіти незалежно від форм власності);».
	У підпункті г) пункту 7 слова «навчальних закладах» замінити словами «закладах освіти».
	У підпункті ґ) пункту 7 слова «позашкільні навчальні заклади» замінити словами «заклади позашкільної освіти».


	У пункті 2 частини першої статті 89: 

	Підпункт б) викласти у такій редакції: «загальну середню освіту: заклади загальної середньої освіти (у тому числі: заклади загальної середньої освіти усіх ступенів, спеціалізовані школи (школи-інтернати) (крім шкіл, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті "а-1" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу), ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати), колегіуми (колегіуми-інтернати) (крім закладів загальної середньої освіти, визначених у підпункті "а-1" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу), вечірні (змінні) школи); навчально-виховні комплекси заклад дошкільної освіти - заклад загальної середньої освіти ", "заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти";».
	У підпункті в) слова «навчальні заклади» замінити словами «заклади освіти», усі слова «загальноосвітні навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої освіти» у всіх відмінках.
	У підпункті ґ) слова «вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної» замінити словами «закладах вищої освіти незалежно від форми»; після слів «відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів» доповнити словами «на умовах регіонального чи місцевого  замовлення);».
	У підпункті е) слова «професійно-технічних та інших навчальних закладах замінити словами «закладах освіти».


	У частині першій статті 90:

	Підпункт б) пункту 1)  викласти у такій редакції: «професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти  та інших державних та/або комунальних закладах освіти (крім закладів, визначених у підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу));».
	У підпункті в) пункту 1) слова «вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності» замінити словами «державних та/або комунальних закладах вищої освіти».


	У статті 103-2:

	У абзаці першому частині першої слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти».
	У пункті 1 частини першої слова «загальноосвітні навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої освіти».
	У пункті 5 частини першої слова «загальноосвітні навчальні заклади» замінити словами «заклади загальної середньої освіти».
	У пункті 6 частини першої слова «загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» замінити словами «заклади загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами».
	У пункті 7 слова «професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності» замінити словами «державні та комунальні заклади професійної (професійно-технічної) освіти».
	У пункті 8 слова «вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації» замінити «словами заклади вищої освіти».
	У пункті 1) статті 3 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти», слова «професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності» замінити словами «державних та комунальних професійних (професійно-технічних) закладах освіти, державних та комунальних закладах вищої освіти».


	У прикінцевих та перехідних положеннях в частині 25 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої освіти».


ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності  з дня наступного за днем опублікування.
	Кабінету Міністрів України упродовж шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.



Голова Верховної Ради 

України


