
Департамент правового забезпечення 
Міністерства освіти і науки України

Звіт
про публічні громадські обговорення

Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України
на 2018 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 
р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» та з урахуванням Порядку підготовки, подання 
антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань 
запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням 
Національного агентства від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з метою 
проведення публічного громадського обговорення Міністерством освіти і науки 
України 12 квітня 2018 року відбулись громадські слухання щодо 
Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 рік (далі 
-  Програма).

Оголошення про проведення публічного громадського обговорення 
розміщено на офіційному веб-сайті МОН за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/ 
news/zaproshuyemo-do-obgovorennya-antikorupcijnoyi-programi-ministerstva-osviti 
-і-паикі-икгауіпі-па-2018-гік.

До обговорення запрошувались представники громадських організацій, 
закладів освіти та наукових установ, громадські експерти та інші заінтересовані 
особи.

Письмові пропозиції та зауваження приймались до 12 квітня 2018 року на 
електронну адресу cheshko@mon.gov.ua та на адресу Міністерства освіти і науки 
України.

Станом на 10.30 представники громадськості для обговорення не 
з ’явились, повідомлень про попередню реєстрацію на електронну пошту та за 
телефоном, вказаними в оголошенні, не надходило.

Разом з тим, на електронну адресу cheshko@mon.gov.ua надійшла 
письмова пропозиція щодо Програми.

Крім цього, консультації з громадськістю було також проведено у формі 
електронних консультацій. Проект Антикорупційної програми Міністерства 
освіти і науки України на 2018 рік 14.02.2018 було розміщено на офіційному веб- 
сайті Міністерства освіти і науки України. Пропозиції та зауваження приймались 
до 02.03.2018 року на електронну адресу: cheshko@mon.gov.ua.

Звіт за результатами електронних консультацій з громадськістю доступний 
за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-gromadskogo-obgovorennya-
proponuyetsya-proekt-antikorupcijnoyi-programi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini 
-па-2018-гік.
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№ Зміст пропозиції Автор
пропозиції

Прийнята
чи
відхилена

Примітка

1 Щодо електронної 
черги у закладах 
дошкільної освіти та 
наповнюваності 
дитячих садочків 
(зробити систему 
електронної черги 3 
відкритим доступом 
для батьків та 
можливістю 
самостійно обирати 
дитячий садочок не за 
його наповнюваністю; 
врахувати особливості 
пільгових місць у 
дитячих садочках, їх 
кількість та 
преференції, за якими 
надаються пільгові 
місця).

Бабюк 0 . С. Відхилена Комплектування і 
наповнюваність груп 
закладів дошкільної освіти 
загального розвитку та 
інклюзивних закладів 
дошкільної освіти 
унормовано статтею 14 
Закону України «Про 
дошкільну освіту». 
Наповнюваність груп 
компенсуючого типу 
(спеціальних і санаторних) 
здійснюється відповідно до 
наказу Міністерства освіти 
і науки України 
від 20.02.2002 №128, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 6 березня 2002 р. за 
№ 229/6517 «Про 
затвердження Нормативів 
наповнюваності груп 
дошкільних навчальних 
закладів (ясел-садків) 
компенсуючого типу, 
класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів), груп 
подовженого дня і 
виховних груп 
загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх 
типів та Порядку поділу 
класів на групи при 
вивченні окремих 
предметів у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах». 
Відповідно до пункту 2 
статті 19 Закону України 
«Про дошкільну освіту», 
питання забезпечення



з

Директор департаменту 
правового забезпечення

реалізації державної
політики у сфері 
дошкільної освіти на 
відповідній території, у 
тому числі розвиток мережі 
закладів дошкільної освіти 
всіх форм власності 
відповідно до потреб 
населення, створення умов 
для одержання дітьми, у 
тому числі з особливими 
освітніми потребами,
дошкільної освіти,
належить до повноважень 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого
самоврядування.
Питання щодо розроблення 
та впровадження програми 
електронної реєстрації 
дітей у заклади дошкільної 
освіти належить до 
компетенції місцевих

інів управління
[СТЄМОЮ освіти.

М. М. Ярмистий


