
Звіт про громадське обговорення 

проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Національну електронну науково-інформаційну 

систему». 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Міністерство освіти і науки України. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 

обговорення: 

На громадське обговорення було винесено проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну 

електронну науково-інформаційну систему». Метою прийняття проєкту акта є 

сприяння нормативно-правовому забезпеченню цифрової трансформації 

сфери наукової і науково-технічної діяльності України шляхом затвердження 

Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему та 

Переліку пріоритетних інформаційних ресурсів Національної електронної 

науково-інформаційної системи. 

Для громадського обговорення проєкт акта було оприлюднено 

22.10.2021 на офіційному вебсайті МОН. Зауваження та пропозиції від 

громадськості приймалися до 10.11. 2021 у письмовому вигляді на електронну 

пошту vasylenko@mon.gov.ua.  

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні: 

За період громадського обговорення пропозиції щодо змісту проєкту 

акта надійшли від Луганської філії Державної установи "Інститут економіко-

правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук 

України". 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України за результатами обговорення: 
Відповідно до пропозицій, наданих Луганською філією Державної 

установи "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова 

Національної академії наук України", варто: 

- відкоригувати формулювання понять «база даних Системи»  та 

«суб’єкти Систем»; 

- об’єднати підпункти 1,2,3 пункту 4 Положення і викласти в редакції 

«1) забезпечення формування, збору, збереження та оновлення даних, 

наявних в Системі», а також замінити термін «нормалізація даних» на 

«нормалізація схеми бази даних»; 

- окреслити шляхи завдання пункту 4 Положення «забезпечення 

широкого представлення на міжнародному рівні результатів наукової 

і науково-технічної діяльності українських вчених».  

 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

mailto:vasylenko@mon.gov.ua
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За результатами громадського обговорення прийнято рішення 

розглянути вищевказані пропозиції Луганської філії Державної установи 

"Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної 

академії наук України" під час розгляду пропозицій та зауважень від 

центральних органів виконавчої влади та прийняти остаточне рішення щодо 

їхнього врахування, часткового врахування або вмотивованого відхилення. 

 

 


