
Звіт про громадське обговорення 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти статусу центру професійної досконалості, 

підтвердження чи позбавлення цього статусу»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення:

Міністерство освіти і науки України.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися 
на обговорення:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку та критеріїв надання закладу професійної (професійно-технічної) освіти 
статусу центру професійної досконалості, підтвердження чи позбавлення цього
статусу».

Громадське обговорення проводилось у форматі електронних 
консультацій. Матеріали щодо проекту акта було розміщено 29 листопада 
2019 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України 
(https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya- 
proyekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-poryadku-ta- 
kriteriyiv-nadannya-zakladu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-statusu- 
centru-profesijnoyi-doskonalosti).

Зауваження та пропозиції до проекту акта приймались 
до 15 грудня 2019 року поштою та електронною поштою за адресами: 
Міністерство освіти і науки України, директорат професійної освіти, 
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 287-82-74,
e-mail: gorbatiuk@mon.gov.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Обговорення проекту акта здійснювалося з 29 листопада 2019 року 

по 15 грудня 2019 року. Протягом встановленого терміну для обговорення 
з громадськістю пропозиції щодо проекту акта надійшли від Навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, 
Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств 
металургійного комплексу «Федерація металургів України».

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти 
і науки України за результатами обговорення:

Пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і науки України під час 
громадського обговорення, стосувалися:

порядку формування комісії з конкурсного відбору закладу освіти для 
надання йому статусу центру професійної досконалості;

процедури надання, підтвердження чи позбавлення закладу професійної 
професійно-технічної) освіти статусу центру професійної досконалості;
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критеріїв надання (підтвердження) статусу центру професійної 
досконалості закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

5, Інформація про рішення, прийняті за результатами
обговорення:

Зауваження і пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти статусу центру професійної досконалості, 
підтвердження чи позбавлення цього статусу» враховано частково.

Тимчасово виконуюча обов’язки 
генерального директора директорату 
професійної освіти Вікторія КАРБИШЕВА

02 січня 2020 року


