Звіт про громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку посад наукових працівників установ,
організацій, підприємств та наукових підрозділів юридичних осіб
державної та інших форм власності»
1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення
Міністерство освіти і науки.
2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення
Проектом акта Кабінету Міністрів України передбачається затвердження
переліку посад наукових працівників, який відповідає нормам чинного
законодавства, зокрема, Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-УІІ та Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-1V.
3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні
У ході консультацій з громадськістю було отримано 4 повідомлення із
зауваженнями та пропозиціями від Національної академії наук України,
Національної академії правових наук, Державного науково-дослідного інституту
Міністерства внутрішніх справ України, Ради молодих вчених при Міністерстві
освіти і науки України.

4.
Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіт
науки України за результатами обговорення проекту акта
За результатами громадського обговорення проекту акта на веб-сайті
Міністерства освіти і науки України надійшло 11 пропозицій, які стосувалися
безпосередньо змісту та структури переліку посад наукових працівників установ,
організацій, підприємств та наукових підрозділів юридичних осіб
державної та інших форм власності.
Пропозиції Національної академії наук України та Державного науководослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України стосувалися зміни
структури запропонованого переліку посад із зазначенням посад від головного
наукового співробітника до молодшого наукового співробітника в кожному типі
установи, організації та на підприємстві на відміну від запропонованого єдиного
блока «наукові підрозділи юридичних осіб державної та інших форм власності»,
в якому зазначені саме ці посади наукових працівників.
Національна академія правових наук України внесла низку пропозицій,
зокрема, щодо:
- вилучення з переліку посад слів «закладів вищої освіти» оскільки Перелік
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затверджено
окремою постановою КМУ від 14.06.2000 № 963;
- захисту прав осіб, визначених пунктами 2, 2-1 постанови КМУ

від 04.03.2004 № 257, що має втратити чинність, в частині збереження стажу
наукової роботи працівників шляхом внесення відповідних змін до
постанови КМУ від 14.04.2004 № 494.
- нової редакції назви проекту постанови КМУ «Про затвердження переліку
посад наукових працівників наукових установ та наукових підрозділів
юридичних осіб державної та інших форм власності».
Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України запропонувала
пункт 3 Переліку посад доповнити посадами «літературного редактора,
технічного редактора», пункт 5 доповнити посадою «винахідник».
5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
При підготовці проекту акта отримані під час громадського обговорення
зауваження та пропозиції були враховані частково.
Пропозиції
Національної
академії
наук
України
та
Державного науково-дослідного інститут Міністерства внутрішніх справ України
враховані повністю.
Не враховані пропозиції Національної академії правових наук України щодо
вилучення з переліку посад слів «закладів вищої освіти» та нової редакції назви
проекту постанови КМУ «Про затвердження переліку посад наукових
працівників наукових установ та наукових підрозділів юридичних осіб державної
та інших форм власності», оскільки в закладах вищої освіти окрім науковопедагогічних та педагогічних працівників працюють також наукові працівники.
Вказані вище пропозиції суперечать статті 53 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 1 Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого
постановою КМУ від 13.08.1999 № 1475 та пункту 2 постанови КМУ
від 14.04.2004 № 494 «Про затвердження порядку виплати надбавки за стаж
наукової роботи».
Пропозиція Національної академії правових наук України щодо внесення
відповідних змін до постанови КМУ від 14.04.2004 № 494, зокрема буде
врахована під час підготовки змін до зазначено проекту акта після втрати чинності
постанови КМУ від 04.03.2004 № 257, що передбачено проектом акта, який
проходів громадське обговорення.
Пропозиції Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України
не враховані виходячи з наступного:
- посадові обов’язки літературного редактора та технічного редактора не
передбачають
здійснення
наукової,
науково-технічної,
науковоорганізаційної діяльності, яку згідно із Законом України «Про науковотехнічну діяльність» має виконувати науковий працівник (визначення
вказаних типів наукової діяльності наведені у статті 1 цього закону);
- посада «винахідник» не передбачена Законом України «Про науковотехнічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, якими
врегульована наукова, науково-технічна діяльність в Україні.

