
ЗВІТ 

за результатами громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994-р» 
 

№ 

Назва проекту акта до 

якого надіслано 

зауваження та (або) 

пропозиції 

П.І.Б. або назва 

інституту 

громадянського 

суспільства від 

якого надіслано 

зауваження та 

(або) пропозиції 

Зауваження та (або) пропозиції Прийняте рішення 

1. Проект 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 

2016 р. № 994-р» 

 

 

Красноградський 

технікум 

механізації 

сільського 

господарства імені 

Ф. Я. Тимошенка          С.В.Захарін 

 

 

Зауваження та (або) пропозиції висловлені до Методичних 

рекомендації щодо формування  регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 

994-р: 

пункт 3 викласти у новій редакції «замовлення формується 

Міністерством освіти і науки України з врахуванням пропозицій, 

які надаються Міністерством освіти і науки Автономної 

Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій за дорученням кожного Міністерства 

Кабінету Міністрів України потреби у фахівцях і робітничих 

кадрах.». Далі за текстом редакції запропонованих змін до 

пункту 9, пункт 9 виключити і нумерація пунктів змінюється, де 

були пункти 10, 11, 12 стають пункти 9, 10, 11.     

 

Не враховано 

частково. 

 

Відповідно до статті 

24 Закону України 

«Про Державний 

бюджет України  

на 2018 рік» (далі – 

Закон), видатки на 

оплату послуг з 

підготовки фахівців 

у  вищих навчальних 

закладах I-II рівнів 

акредитації 

державної власності, 

що мають статус 

окремих юридичних 

осіб і які визначені у 

додатку № 10 до 

Закону, починаючи з 

1 січня 2018 року 

здійснюються з 

обласних бюджетів 

та бюджету міста 



Києва. 

Підпунктом  в) 

пункту 2 частини 

першої статті 90 

Бюджетного кодексу 

України визначено, 

що до видатків, що 

здійснюються з 

бюджету 

Автономної 

Республіки Крим і 

обласних бюджетів, 

належать видатки на 

вищу освіту (на 

оплату послуг з 

підготовки фахівців, 

наукових та 

науково-

педагогічних кадрів 

на умовах 

державного та/або 

регіонального 

замовлення у вищих 

навчальних закладах 

державної та/або 

комунальної 

власності. 

На підставі 

викладеного, МОН 

не має законодавчих 

підстав формувати 

регіональне 

замовлення.  

 

2. Проект 

розпорядження 

Дніпровський 

політехнічний 

Зауваження та (або) пропозиції висловлені до Методичних 

рекомендації щодо формування  регіонального замовлення на 

Враховано 



Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 

2016 р. № 994-р» 

коледж підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 

994-р: 

пункт 3 викласти у такій редакції: «3. Регіональне замовлення 

формується Міністерством освіти і науки Автономної 

Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій за поданням професійно-технічних 

навчальних закладів, погодженням з регіональними радами 

професійно-технічної освіти та міськими радами, а також 

пропозиціями вищих навчальних закладів державної та/або 

комунальної власності, погоджених з регіональними центрами 

зайнятості, з урахуванням прогнозних показників потреби у 

кадрах на регіональному ринку праці (далі — прогнозні 

показники) та обсягів видатків бюджетів Автономної Республіки 

Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення — 

обласних центрів та бюджетів мм. Києва та Севастополя на 

зазначені цілі». 

3. Проект 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 

2016 р. № 994-р» 

Дніпровський 

транспортно-

економічний 

коледж  

Зауваження та (або) пропозиції висловлені до Методичних 

рекомендації щодо формування  регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 

994-р: 

Пропонується доповнити пункт 5 новими критеріями: 

- модернізація матеріально-технічної бази відповідно до 

вимог сучасності; 

- відповідність спеціальностей потребам регіонального 

ринку праці; 

- кваліфікація педпрацівників, відсоток викладачів з 

вченими ступенями та званнями. Відповідність фахової 

підготовки викладачів дисциплінам, які викладаються; 

- за результатами перевірок керівними органами освіти, 

підсумків зрізів знань студентів; 

- наявність науково-методичних публікацій педпрацівників; 

- наявність договорів на ступеневу освіту з ВНЗ III-IV 

рівнів акредитації; 

Не враховано 

 

Міністерством у 

проекті змін до 

Методичних 

рекомендацій щодо 

формування  

регіонального 

замовлення на 

підготовку фахівців 

та робітничих 

кадрів, схвалених 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.12.2016 № 994-р 

запропоновано  

абзац п’ятий пункт 5  



- відгуки з виробництва про якість підготовки випускників.   викласти у такій 

редакції: «місцеві 

органи виконавчої 

влади та органи 

місцевого 

самоврядування 

можуть 

встановлювати 

також галузеві та 

інші критерії 

формування та 

розміщення 

регіонального 

замовлення.». 

Тобто, місцеві 

органи виконавчої 

влади та органи 

місцевого 

самоврядування 

можуть своїм 

рішенням 

передбачати інші 

критерії, у тому 

числі з врахуванням 

специфіки регіону  

 


