
Звіт 

про здійснення заходів щодо запобігання корупції  

в Міністерстві освіти і науки України, затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання 

корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»  до 

06.09.2018 

 

Захід № 1: Запровадження ефективного державного моніторингу та 

громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної 

власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом 

створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів. 

 

Головний виконавець: Костенко О. І., начальник управління з питань 

державного майна та підприємств. 

 

На забезпечення виконання  пункту 34 Заходів щодо запобігання 

корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803) 

Міністерством освіти і науки України спільно з Державним підприємством  

«Центр державного земельного кадастру» здійснюється розробка 

інформаційного веб-порталу, на якому буде відображена інформація про всі 

зареєстровані у Державному земельному кадастрі земельні ділянки які 

знаходяться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України.  

Станом на 01.06.2018 Управлінням з питань державного майна та 

підприємств виконано наступні кроки: 

1. До закладів освіти м. Києва та Київської області надіслано лист від 

31.05.2018 № 1/9-356 щодо необхідності надання оновленої інформації 

стосовно оформлення земельних ділянок, які знаходяться в користуванні 

закладів освіти. 

2. Підготовлено звернення до Міністерства аграрної політики та 

продовольства України з проханням сприяти у виконанні зазначених заходів. 

3. Опрацьовується проект ТЕО для забезпечення розміщення відповідної 

інформації на інформаційному порталі державного підприємства, наданий 

працівниками Державного підприємства «Центр державного земельного 

кадастру». 

4. Проводиться аналіз шляхів і методів подальшого адміністрування веб- 

ресурсу та його фінансування. 

5. Заплановано проведення наради на 12.06.2018 з представниками 

Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» для 

подальшої координації та адміністрування роботи інформаційного порталу і 

стейкхолдерами. 

6. Надано пропозиції для уточнення та більшої деталізації Плану заходів 

щодо запобігання корупції в Міністерстві освіти і науки України. 

 



Захід № 2: Запровадження кращого європейського досвіду для 

конкурсного відбору МОН проектів наукових досліджень та науково-технічних 

розробок, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

 

Головний виконавець: Сандига І. В., заступник директора 

департаменту науково-технічного розвитку. 

 

Відповідно до пункту 3 наказу МОН від 13.12.17 № 1609 «Про підсумки 

наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік» станом на сьогодні 

проведено експертизу звітів за дослідженнями і розробками, які закінчились у 

2017 році та за етапом виконання робіт у 2017 році (проміжна).  Підготовлено 

проект наказу МОН щодо узагальнених результатів, який  знаходиться на 

візуванні. 

Наказом МОН від 15.05.2018 № 474  «Про проведення конкурсного 

відбору проектів наукових досліджень і розробок» оголошено проведення 

щорічного конкурсного відбору. Нововведенням є форма Науково-експертного 

висновку з оцінювання проекту на проведення фундаментального/прикладного 

дослідження, що надає можливість диференційованого підходу до результатів 

різних робіт. Також  зазначеним наказом затверджено перелік актуальних 

напрямів для розвитку науки та суспільного життя за секціями, який схвалений 

протокольним рішенням Наукової ради МОН .  

Згідно з зазначеним наказом з 25 травня до 25 червня 2018 року проекти 

необхідно оформити авторам  в єдиній інформаційній системі «Наука в 

університетах», а подання пакету документів до департаменту науково-

технічного розвитку здійснено  до 20 липня 2018 року. 

У січні 2019 року відповідно до положень наказу МОН від 01.06.2006                          

№ 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного            

відбору Міністерством освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 10.11.2006 за № 1196/13070, закінчується термін 

повноважень діючого персонального складу Наукової ради МОН та її секцій за 

фаховими напрямами. Для здійснення ротації розроблено проект наказу, який 

регламентує строки та порядок подання документів, необхідних для участі у 

конкурсному відборі кандидатур для роботи на наступний строк. Окрім того, 

готуються оголошення про ротацію у газетах «Світ» та «Освіта України». Для 

полегшення процедури розроблено Gool-форму анкету, яка доступна всім 

бажаючим взяти участь у роботі Наукової ради МОН. 

 

Захід № 3: Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності 

закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат. 

 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

 

З метою удосконалення ліцензійних умов та процедури ліцензування для 

закладів освіти, зокрема, у сфері вищої та професійно-технічної освіти, 

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 



затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти. 

Зазначений проект документа затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 та набув чинності 23 травня 2018 

року. 

Програмний продукт щодо автоматизованої системи ліцензування 

освітньої діяльності розроблено та впроваджено в експлуатацію. При цьому, у 

зв’язку з прийняттям нових Ліцензійних умов триває вдосконалення 

відповідних модулів електронного ліцензування. 

 

Захід № 4: Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом 

запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність 

академічного плагіату. 

 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

 

Відповідно до підпункту 8 пункту 2 Розділу V «Забезпечення якості 

вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» та  Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2013 року № 504-р «Про створення 

Національного репозитарію академічних текстів» розроблено Положення про 

Національний репозитарій академічних текстів України, яке затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541, яке 

визначає мету, структуру та засади функціонування Національного репозитарію 

академічних текстів (далі – Національний репозитарій) – універсальної за 

змістом загальнодержавної електронної бази, фонди якої міститимуть 

кваліфікаційні роботи випускників системи вищої освіти, академічні тексти 

наукового, науково-технічного та освітнього (навчального) характеру. 

Відповідно до пункту 11 Положення про Національний репозитарій 

академічних текстів визначено розпорядника Національного репозитарію, а 

саме Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» (наказ МОН від 25.10.2017 № 1421). 

Відповідно до Плану заходів щодо створення та введення в експлуатацію 

Національного репозитарію, затвердженого наказом МОН 07.12.2016 № 1466, 

Міністерством освіти і науки при залучені громадськості та експертів 

розроблено Регламент роботи Національного репозитарію академічних текстів 

Наказ МОН від 13 лютого 2018 № 140 «Про затвердження Регламенту 

функціонування Національного репозитарію академічних текстів» подано до 

Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 

Міністерство юстиції України (вх. № 7323/0/2-18 від 26.03.2018) надало 

МОН висновок про доопрацювання наказу з метою погодження з 

Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, а також отримання позиції Державної регуляторної служби України. 

Листами МОН (від 26.03.2018 №1/12-2921 та № 1/12-2933) було 

надіслано копію наказу для погодження до Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної регуляторної 

служби України. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-30-grudnya-2015-r-1187


Державна регуляторна служба України (лист від 02.05.2018 № 10724/0/2-

18), розглянувши наказ МОН від 13 лютого 2018 № 140, надіслала лист з 

резолюцію про те, що даний наказ містить низку норм регуляторного 

характеру, а його прийняття потребувало реалізації передбачених 

законодавством процедур. 

Відповідно до листа Державної регуляторної служби України наказ МОН 

від 13 лютого 2018 № 140 «Про затвердження Регламенту функціонування 

Національного репозитарію академічних текстів» було скасовано наказом МОН 

від 05 квітня 2018 року № 328. 

Після суттєвого доопрацювання Регламенту функціонування 

Національного репозитарію академічних текстів, відповідний проект було 

надіслано на погодження до Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та Державної регуляторної служби 

України (листи МОН від 30.05.2018 № 1/12-4707 та № 1/12-4708). 

В контексті забезпечення академічної доброчесності при атестації 

наукових кадрів 23 лютого 2018 р. був підписаний Меморандум про 

співробітництво між МОН та компанією Plagiat.pl, 4 квітня 2018 р. – із ТОВ 

«Антиплагіат». Особливістю Меморандумів є зобов’язання компаній 

здійснювати безкоштовну перевірку дисертацій, тобто принаймні один раз 

перевіряти кожну наукову працю. При цьому інші послуги (перевірка наукових 

видань, студентських робіт тощо) можуть здійснюватися на платній основі, що 

повинно бути обумовлено в індивідуальному контракті (договорі) між 

компанією та ЗВО. 

 

Захід № 5: Запровадження системи електронного урядування та 

офіційного порталу  МОН, ефективного механізму інтерактивної взаємодії з 

громадянами. 

 

Головний виконавець: Єрко І. А., начальник управління 

адміністративно-господарського та організаційного забезпечення. 

 

На виконання пункту 38 Заходів в рамках проекту налаштування ПАК 

СЕД МОН наразі здійснено такі заходи: 

- розроблено, погоджено та затверджено Технічне завдання на програмно- 

апаратний комплекс системи електронного документообігу Міністерства освіти 

і науки України; 

- розроблено, погоджено та затверджено «Опис існуючих бізнес 

процесів»: 

Обробка вхідних документів: 

Рух вхідної кореспонденції до Міністра або Заст. Міністра/Державного 

секретаря; 

Рух вхідної кореспонденції безпосередньо на структурний підрозділ; 

Рух запиту на публічну інформацію до Міністра або Заст. Міністра/Державного 

секретаря; 

Обробка звернень громадян, Урядового контактного центру; 

Обробка вихідних документів; 

Обробка внутрішніх документів: 



Рух наказів; 

Рух попереднього погодження документу. 

- розроблено, погоджено та затверджено «Схему фізичної інсталяції»; 

- здійснено поставку та монтаж апаратної частини ПАК СЕД МОН 

(облаштовано серверну кімнату); 

- здійснено технічне тестування роботи сервісів пошти та конференц- 

зв’язку; 

- розроблено Архітектурну специфікацію: Розгортання і налаштування 

сервісу «Віртуалізація операційних систем і серверів» до програмно-апаратного 

комплексу «Система електронного документообігу Міністерства освіти і науки 

України»; 

- розроблено Архітектурну специфікацію: Розгортання і налаштування 

сервісу «Єдиний Корпоративний Каталог» до програмно-апаратного комплексу 

«Система електронного документообігу Міністерства освіти і науки України»; 

- розроблено Інструкцію користувача «Системи електронного 

документообігу Міністерства освіти і науки України»; 

- завершено 4 етап Інсталяції та налаштування СЕД АПУ для 

налаштування СЕД МОН (протокол знаходіться на погодженні в МОН); 

- погоджено Акт обстеження середовищ функціонування програмно-

апаратного комплексу «Система електронного документообігу Міністерства 

освіти і науки України» (1 етап розробки проекту ТЗ на КСЗІ); 

- затверджено програму та методику випробувань СЕД МОН; 

- затверджено програму та план-графік навчання користувачів СЕД МОН 

 

Наразі: 

1.Вирішується питання щодо імпорту даних з існуючої системи до ПАК СЕД 

МОН (отримано відповідь розробників діючої СЕД для вирішення питань щодо 

міграції даних, надіслано до розробника нової ПАК СЕД МОН). Очікується 

рішення від Розробника, щодо термінів завантаження даних. 

2. Затверджуються інструкції адміністратора та користувача «Системи 

електронного документообігу Міністерства освіти і науки України». 

3. Погоджується ТЗ на КСЗІ та направляється виконавцем до ДСТЗІ. Після 

затвердження ТЗ оголошується конкурс на створення та супровід документів 

КСЗІ. 

4. З 1.07.2018 року СЕД МОН буде впроваджено до дослідної експлуатації. 
 


