
Звіт про громадське обговорення 
проекту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку документів 
про професійно-технічну освіту державного зразка, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 №387 і зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 16.04.2015 за №426/26871»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення:

Міністерство освіти і науки України.

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

На обговорення виносився проект наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку документів 
про професійно-технічну освіту державного зразка, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 №387 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16.04.2015 за №426/26871», метою якого є 
приведення його у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту», Положення про Єдину державну 
електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки від 08.06.2018 №620, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
05.1.2018 за №1132/32584, та реалізація права здобувачів освіти на отримання 
документа про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на 
ньому інформації, спрощення механізму замовлення, виготовлення та обліку 
документів про освіту.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій, 

відповідей на телефонні дзвінки.
Проект акта опубліковано 21 серпня 2020 року на офіційному веб-сайті 

Міністерства світи і науки України:
(https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuve-dlya-poryadok-zamovlennva-

vigotovlennva-vidacl^i-ta-oЫiku-dokumentiv-pro-ppto-derzhavnogo-zrazka).
Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до ЗО вересня 

2020 р. на електронну адресу: dzhus@inon.gov.ua .
Під час громадського обговорення були отримані пропозиції та зауваження 

від Навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Головного управління ДСНС України у Харківській області, 
Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у 
Чернігівській області та Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Київське вище професійне училище машинобудування та
комп’ютерно-інтегрованих технологій».

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26.06.2017 № 927 пропозиції та зауваження, що надійшли під час 
громадського обговорення, було проаналізовано та частково враховано.

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuve-dlya-poryadok-zamovlennva-
mailto:dzhus@inon.gov.ua


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, зокрема:

- термінів, що вживаються у Порядку;
- інформації, що відтворюється у документі про професійну (професійно- 

технічну) освіту державного зразка (далі -  Документ);
- інформації, що зазначається у заяві на формування повторної 

інформації, що відтворюється в Документі;
- умов анулювання інформації, що відтворюється у Документі (дублікаті 

Документа);
- особливостей формування та опрацювання замовлень для випускників 

закладів освіти, що припинились або не проводять освітню діяльність;
- оформлення дубліката Документа.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Проект акта готується до реєстрації в Міністерстві освіти і науки України 

та подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Т. в. о. Генерального директора

директорату професійної освіти

£ £  2020 р.


