
 
Звіт про громадське обговорення

проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Положення про державні іменні стипендії

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності
та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення:

Міністерство освіти і науки України. 

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

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для 
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – 
Героїв Небесної Сотні» (далі – проєкт акта) розроблено з метою приведення 
Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для 
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – 
Героїв Небесної Сотні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2018 р. № 1017, у відповідність до Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» щодо уточнення деяких положень» від 03.09.2020 № 870-IX та 
удосконалення механізму призначення таких стипендій.

Громадське обговорення проводилось у формі електронних консультацій. 
Проєкт акта було розміщено 09.12.2021 на офіційному вебсайті Міністерства 
освіти і науки України (www.mon.gov.ua). Зауваження та пропозиції до проєкту 
акта приймались до 23.12.2021 на електронну адресу: brazovska@mon.gov.ua. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
Обговорення проєкту акта здійснювалось з 9 по 23 грудня 2021 року.
Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну участь 

в обговоренні взяв Олександр Прохорчук, секретар конкурсної комісії з відбору 
претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим 
вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв 
України – Героїв Небесної Сотні, член Ради молодих учених при Міністерстві 
освіти і науки України.

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

Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну до 
проєкту акта надійшли 7 пропозицій від Олександра Прохорчука.



2

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Інформація про врахування пропозицій зазначена в таблиці.

Зміст положення акта 
законодавства

Зміст 
відповідного 
положення 

проекту акта

Пропозиції 
автора

Примітки

3. Щороку до Дня Гідності 
та Свободи призначається 25 
стипендій строком на один рік 
у розмірі двох прожиткових 
мінімумів для працездатних 
осіб, встановленому на 
початок року, кожна.

Положення 
відсутнє

Збільшити 
кількість іменних 
стипендій з 25 до 
50.

Не враховано
Збільшення кількості іменних 
стипендій потребуватиме 
додаткового фінансування з 
державного бюджету у сумі 
1,49 млн гривень.
У Державному бюджеті 
України на 2022 рік зазначені 
кошті не передбачені.

Положення відсутнє Положення 
відсутнє

Зняти 
оподаткування з 
таких стипендій

Не враховано
Врегулювання питання 
потребує внесення змін до акта 
законодавства,  що має вищу 
юридичну силу, – 
Податкового кодексу України.

7. Для участі в конкурсі 
заклади вищої освіти, наукові 
установи або ради молодих 
вчених при органі виконавчої 
влади щороку не пізніше 20 
вересня подають до МОН 
разом із супровідним листом 
такі документи:

Положення 
відсутнє

Закінчувати 
прийом 
документів 25 
серпня, оскільки 
досвід 2 років 
проведення цього 
Конкурсу 
показує що 
катастрофічно не 
вистачає часу для 
проведення 
обрахунків, а ця 
робота ведеться у 
авральному 
режимі, оскільки 
конкурсанти 
активовуються 
в основному в 
останні 2-3 дні до 
закінчення подачі 
документів.

Не враховано
Вагома частка претендентів, 
які висуваються на здобуття 
стипендії, або працюють, або 
навчаються в закладах вищої 
освіти.
Ураховуючи те, що у закладах 
вищої освіти навчальний рік 
починається з 1 вересня, а в 
літній період працівники 
закладів вищої освіти та 
здобувачі вищої освіти 
перебувають у відпустках, 
перенесення строку подання 
документів на 25 серпня не 
дозволить цій категорії 
претендентів підготувати 
вчасно і належним чином 
необхідні для участі в конкурсі 
документи.
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст 
відповідного 
положення 

проекту акта

Пропозиції 
автора

Примітки

………………
перелік наукових 

публікацій претендента за 
останні три роки, підписаний 
ним і завірений ученим 
секретарем закладу вищої 
освіти чи наукової установи;

Положення 
відсутнє

Встановити 
граничний термін 
публікацій, які 
подаються на 
розгляд 
конкурсної 
комісії, які 
вийшли за 
останні 3 роки до 
25 серпня року, у 
який вони 
подаються.

Не враховано
Абзацом шостим пункту 7 вже 
передбачено, що для участі в 
конкурсі разом із супровідним 
листом подається також 
перелік наукових публікацій 
претендента за останні три 
роки, підписаний ним і 
завірений ученим секретарем 
закладу вищої освіти чи 
наукової установи;».

Положення відсутнє 8.
…………….

При 
проведенні 
відбору 
претендентів на 
здобуття 
державних 
іменних 
стипендій 
найкращим 
молодим 
вченим для 
увічнення подій 
Революції 
Гідності та 
вшанування 
подвигу Героїв 
України – 
Героїв 
Небесної Сотні 
конкурсна 
комісія 
використовує 
критерії, які 
затверджуютьс
я наказом 
МОН.

Затвердити 
існуючі критерії 
на рівні 
положення 
Кабінету 
Міністрів + 
доповнити їх 
слушним 
зауваженням 
заступника 
Міністра – 
критерій 
соціальної 
значущості 
збільшити у 2 
рази з 25 до 50, 
систему градації 
оцінок 
затвердити на 
рівні: низький: 1-
17, середній 18-
34, високий – 35-
50.

Не враховано
Затверджувати критерії 
постановою Кабінету 
Міністрів України є не 
доцільним, оскільки 
положення про комісію з 
відбору претендентів, які 
беруть участь у конкурсі, 
відповідно до абзацу третього 
пункту 8 Положення 
затверджується наказом МОН.
Крім того, затвердження 
критеріїв наказом МОН 
спрощує, у разі потреби, 
процедуру їх коригування в 
майбутньому.
Пропозиції щодо уточнення 
критеріїв та системи градації 
оцінок будуть враховані під 
час підготовки відповідного 
наказу МОН. 

Положення відсутнє Положення 
відсутнє

Доповнити 
додаток зразками 
документів 
необхідних для 

Враховано
Абзацом другим підпункту 3 
пункту 2 проєкту змін, що 
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст 
відповідного 
положення 

проекту акта

Пропозиції 
автора

Примітки

подачі на 
конкурс.

вносяться до Положення про 
державні іменні стипендії 
найкращим молодим вченим 
для увічнення подій Революції 
Гідності та вшанування 
подвигу Героїв України – 
Героїв Небесної Сотні, 
передбачено таке:
«Документи для участі в 
конкурсі разом із супровідним 
листом подаються шляхом 
заповнення відповідної 
електронної форми на 
офіційному вебсайті МОН.»

Найменування 
державних 

органів, 
національних 
академій наук

Кіль-
кість 

стипен-
дій

МОН 10

Національна 
академія наук 

3

Національна 
академія 
педагогічних 
наук 

1

Національна 
академія 
аграрних наук 

1

Національна 
академія 
медичних наук

1

Національна 
академія 
правових наук 

1

Положення 
відсутнє

Визначити квоти 
для закладів, де 
працюють 
науковці інших 
типів, які не 
входять у 
перелік, вказаний 
у Положенні.

Враховано
Найменування 

державних 
органів, 

національних 
академій наук

Кіль-
кість 

стипен-
дій

МОН 8

Національна 
академія наук 

3

Національна 
академія 
педагогічних 
наук 

1

Національна 
академія 
аграрних наук 

1

Національна 
академія 
медичних наук

1

Національна 
академія 
правових наук 

1
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Зміст положення акта 
законодавства

Зміст 
відповідного 
положення 

проекту акта

Пропозиції 
автора

Примітки

Національна 
академія 
мистецтв 

1

Міноборони 2

Мінагрополітики 1

МВС 1

СБУ 1

Мінкультури 1

МОЗ 1

Національна 
академія 
мистецтв 

1

Міноборони 2

Мінагрополітики 1

МВС 1

СБУ 1

Мінкультури 1

МОЗ 1

Інші державні 
органи

2

За результатами громадського обговорення прийнято рішення 
доопрацювати проєкт акта.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                            Олексій ШКУРАТОВ


