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Скакуну М. Л. 

Шановний Марку Леонідовичу! 

На запит Громадської організації «Українська Демократія» від 
26.09.2017 № 26-09-176 щодо проведення громадської експертизи Міністерства 
освіти і науки України, інформуємо (далі - громадська експертиза). 

Громадська експертиза проводилася відповідно до Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 
№ 976 (далі - Порядок). 

Згідно з пунктом 4 Порядку видано наказ Міністерства освіти і науки 
України від 04.10.2017 № 1345 «Про проведення Громадської експертизи». 

9 жовтня 2017 року проведено нараду за участі представників 
структурних підрозділів МОН та Вас, Марку Леонідовичу, як уповноваженого 
представника ГО «Українська Демократія», на якій було обговорено напрями 
взаємодії між громадською організацією та Міністерством і визначено формат 
надання матеріалів для проведення громадської експертизи. 

Громадській організації «Українська Демократія» було надано 
запитувані матеріали, а також Вами особисто на місці вивчалася робота 
структурних підрозділів МОН щодо організації роботи зі зверненнями 
громадян. 

Протягом трьох місяців проводилася громадська експертиза, за 
результатами якої Громадською організацією «Українська Демократія» були 
надані експертні пропозиції (лист від 26.12.2017 № 26-12-179). 

Відповідно до пункту 7 Порядку експертні пропозиції було розміщено 
на офіційному веб-сайті МОН та розглянуто на найближчому засіданні колегії 
Міністерства освіти і науки України, яке відбулося за Вашою участю 26 січня 
2018 року, та прийнято рішення колегії «Про результати громадської 
експертизи діяльності Міністерства освіти і науки України, проведеної 
Громадською організацією «Українська Демократія» (протокол від 26.01.2018 
№ 1/5-15). 

На виконання рішення колегії розроблено і затверджено заходи, 
спрямовані на реалізацію експертних пропозицій, затверджені наказом МОН 
від 07.02.2018 № 112. 

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРА ЇНИ 

к* оЧсі міх 



Слід зауважити, що одна із експертних пропозицій «Створити 
підрубрику «Вивчення громадської думки» рубрики «Консультації з 
громадськістю» на веб-сайті МОН» не потребувала включення до зазначеного 
наказу, оскільки на момент проведення громадської експертизи з метою 
вивчення громадської думки на офіційному веб-сайті МОН вже була створена 
рубрика «Консультації з громадськістю» та підрубрика «Громадське 
обговорення». 

Наразі розроблено новий сайт Міністерства та створена аналогічна 
підрубрика, де розмішуються проекти законів, нормативно-правових актів та 
звіти за результатами їх громадського обговорення, де відображена позиція 
громадян. 

Додатково інформуємо, що одним із пріоритетних напрямків роботи 
Міністерства освіти і науки України є прозорість його діяльності, врахування 
думки інститутів громадянського суспільства, а також формування 
партнерських відносин між Міністерством та суспільством. 

З метою покращення поінформованості громадян щодо діяльності 
Міністерства та залучення представників громадськості до обговорення питань 
реформи галузі широко використовується не окрема рубрика, увесь веб-сайт 
МОН, офіційні сторінки Міністерства у соціальних мережах, де висвітлюються 
важливі події щодо проведення реформ галузі, прес-конференцій, брифінгів за 
участю керівництва та спеціалістів Міністерства, експертів, освітян та 
науковців, членів Громадської ради при Міністерстві. 

З повагою 

начальник управління Т. А. Голубова 
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