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Народному депутату України,
Члену Комітету Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій,
координатору фахової передвищої освіти
Коваль О.В.

Шановна Ольго Володимирівно!
За наслідками зустрічі представників Комітету Верховної Ради України з
питань освіти, науки та інновацій та Асоціації працівників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, визначився ряд нагальних питань, що виникли в зв’язку з
прийняттям Верховною Радою низки законів, та потребують термінового
вирішення:
1. Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» у 2014 році, який
виключив освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з
системи вищої освіти, протягом п’яти років освітня діяльність коледжів
та технікумів регулювалась підзаконними актам. В серпні 2019 року
нарешті вступив у дію Закон України «Про фахову передвищу освіту»,
який визначив систему коледжів та технікумів (колишніх ВНЗ І-ІІ р.а.)
як окрему ланку освіти – фахова передвища освіта. Однак після
ухвалення цього Закону виникла проблема з оподаткуванням у закладах
фахової передвищої освіти. У Податковому кодексі України при
застосуванні окремих податків, (зокрема, ПДВ, податки на землю та
нерухомість, тощо) вказані рівні освіти, серед яких фахова передвища
освіта не згадується взагалі. У з’язку з цим заклади фахової передвищої
освіти, особливо державні, автоматично стануть платниками цих
податків на відміну від інших закладів, що відповідають зазначеним
ланкам освіти. Відповідний законопроект щодо змін до Податкового
кодексу України вносився попереднім скликанням Верховної Ради
України, але, на жаль, не був прийнятий. Просимо посприяти
якнайшвидшому внесенню та прийняттю зазначеного законопроекту
(текст законопроекту з порівняльною таблицею та пояснювальною
запискою Вам переданий під час зустрічі).
2. План заходів до Програми діяльності Уряду, прийнятий Верховною
Радою України 04.10.2019 р. в галузі освіти, передбачає перелік дій

Уряду, окремі з яких є незрозумілими для громадськості та не
відповідають чинному законодавству. Зокрема, Закон України «Про
освіту» передбачає наявність окремих рівнів освіти - професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, але в тексті
Програми з незрозумілих законодавчих підстав ці рівні об’єднано в
один із назвою «професійна освіта». Крім того, до прийняття
відповідних законодавчих актів фінансування державних закладів
фахової передвищої освіти здійснюється з різних джерел: самостійні
юридичні особи - з регіональних бюджетів, а заклади, що є
структурними підрозділами університетів, - із державного бюджету. На
наш погляд, такий підхід вносить не лише плутанину і
несправедливість, але й не відповідає державному підходу, так як
історично мережа закладів І-ІІ рівнів акредитації (нині заклади фахової
передвищої освіти) формувалась за галузевим, а не за територіальним
принципом. Тому більшість студентів, що навчаються в закладах
фахової передвищої освіти, - це молодь з різних регіонів, а не тільки з
тих, де територіально розташований заклад, на відміну від закладів
профтехосвіти. З метою усунення зазначених непорозумінь просимо
сприяти вирішенню питання про переведення фінансування закладів
фахової передвищої освіти з державного бюджету.
3. Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» коледжі
та технікуми мають право переоформити ліцензії на здійснення
діяльності в галузі фахової передвищої освіти. Оплата за
переоформлення ліцензій застосовується залежно від кількості
спеціальностей в розмірі одного прожиткового мінімуму за кожну
спеціальність, що для одного закладу може складати до 20 тис грн, а ці
кошти державним закладам додатково не виділяються. Також
планується, що акредитація однієї освітньої програми коштуватиме 50
тис грн, а якщо закладу необхідно буде акредитувати 10 і більше
програм, з якого джерела мають бути сплачені вказані кошти?
Просимо сприяти вирішенню зазначених питань.
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