ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу»
Обґрунтування необхідності прийняття акта
На сьогодні в умовах реформування системи освіти України,
позашкільна освіта займає важливе місце і є важливим елементом у розвитку
дітей та підлітків як особистостей, забезпечує потреби у творчій
самореалізації, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, надає дітям
відповідно до бажань та інтересів можливість змістовно проводити свій
вільний час, займатися художнью і технічною творчістю.
Законодавство України про позашкільну освіту базується на
Конституції України і складається із Закону України «Про освіту», Закону
України «Про позашкільну освіту», міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативноправових актів.
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» система
позашкільної освіти є освітньою підсистемою, що включає державні,
комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади
як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час; гуртки,
секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові
об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчальновиробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
I - II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно
від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні,
фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи;
фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної
освіти.
Додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 04 жовтня 1995 року № 786 (далі - Методика), встановлено
розмір орендних ставок за використання державного майна.
Так, Методикою визначені орендні ставки за використання нерухомого
державного майна для розміщення навчальних закладів:
– державних навчальних закладів, що частково фінансуються з
державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого
бюджету – у розмірі 5 % вартості орендованого майна на рік (пункт 21
Методики);
1.

– державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім
оздоровчих закладів для дітей та молоді) – 1 % вартості орендованого майна
на рік (пункт 25 Методики);
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– приватних навчальних закладів – 10 % вартості орендованого майна на
рік (пункт 14 Методики);
При цьому окремого розміру орендної ставки у разі розміщення
приватних позашкільних навчальних закладів не встановлено.
Разом з тим, відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту»
позашкільний навчальний заклад є лише складовою системи позашкільної
освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами,
забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний,
духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та
громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації
змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я
вихованців, учнів і слухачів.
З огляду на зазначене вище, з метою уникнення різного тлумачення
застосування положення Методики розрахунку орендної плати за державне
майно (пункту 14 додатку 2 до Методики) та встановлення рівних умов для
суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері позашкільної
освіти, виникла необхідність внести зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу», яка спрямована на
вирішення проблемних питань щодо визначення орендної ставки за оренду
державного майна для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у
сфері позашкільної освіти.
Мета і шляхи її досягнення
Основною метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу» (далі – проект постанови;
акт) є врегулювання питання оплатної передачі у користування державного
нерухомого майна суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у
системі позашкільної освіти.
З метою досягнення основної мети цим проектом постанови
пропонується внести зміни до додатку 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786, де
передбачатиметься орендна ставка за використання державного нерухомого
майна суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у системі
позашкільної освіти.
2.

Правові аспекти
У цій сфері суспільних відносин діють Закон України від 10 квітня
1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна»,
Закон України від 22 червня 2000 року «Про позашкільну освіту»
№ 1841-III, постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року
№ 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу».
3.
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Виходячи із змісту проекту акта, реалізація акта не передбачає
внесення змін до інших нормативно-правових актів або визнання їх такими,
що втратили чинність.
Фінансово-економічне ґрунтування
Видання та реалізація цього акта не потребує додаткових витрат з
Державного бюджету України.
4.

Позиція заінтересованих органів
Проект постанови погоджено Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством фінансів України без зауважень, а також
Міністерством освіти і науки України із зауваженнями. Проект постанови
потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.
5.

Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6.

61.

Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації.
Запобігання корупції
Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних
правопорушень та не потребує проведення антикорупційної експертизи.
7.

Громадське обговорення
Проект постанови було оприлюднено з метою одержання зауважень та
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та відповідно до Порядку проведення консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада
2010 року № 996.
8.

Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не
потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань
організацій роботодавців.
9.
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Оцінка регуляторного впливу
Запропоновані у проекті акта зміни дадуть змогу забезпечити належне
регулювання питань, пов’язаних із оплатною передачею суб’єктам
господарювання, які здійснюють діяльність у системі позашкільної освіти у
користування державного нерухомого майна.
Проект постанови є регуляторним актом та потребує погодження
Державною регуляторною службою України.
Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не
прогнозується.
10.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект акта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить
конкретизувати орендну ставку та врегулювати питання оплатної передачі у
користування державного нерухомого майна для суб’єктів господарювання,
які здійснюють діяльність у системі позашкільної освіти.
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