
Про громадське обговорення проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення: 

Міністерство освіти і науки України 

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

Проєкт  акта передбачає внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

24 грудня 2019 р. № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої 

освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності»  

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. Проєкт 

постанови було розміщено 06.10.2021 на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 

України (https://bit.ly/3oyKaPT). 

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймалися до 22.10.2021 на 

електронну адресу: onoshko@mon.gov.ua. 

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

В обговоренні взяли участь: 

Рада ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону,  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

Національний університет «Львівська політехніка»,  

Національний університет біоресурсів і природокористування (також від імені Асоціації 

працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта», Спілки ректорів 

закладів вищої освіти України),  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,  

Національний технічний університет України «Київський політехнічних інститут імені Ігоря 

Сікорського»,  

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

Одеська національна музична академія імені  А. В.  Нежданової, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, 

ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана», 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 

Херсонський національний технічний університет, 

Херсонський державний університет, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, 

Хмельницький національний університет 

Національний університет «Острозька академія», 

Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

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

України за результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшло 95 пропозицій та зауважень до проєкту 

акта. 

https://bit.ly/3oyKaPT

