
Звіт про громадське обговорення  проєкту розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо відновлення та 

розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту». 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення 

      Міністерство освіти і науки України. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення 
Проєктом розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – проєкт акта) 

передбачається  затвердити План заходів щодо відновлення та розвитку морських 

наукових досліджень і науково-дослідного флоту. 

Проєкт акта розроблено на виконання підпункту 1 пункту 1 Указу 

Президента України від 3 грудня 2021 р. № 617 «Про деякі заходи щодо 

відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного 

флоту» з метою метою утвердження та сталого розвитку України як сучасної 

морської держави, забезпечення її національних інтересів у сфері морської 

діяльності, відновлення конкурентоздатності вітчизняного морегосподарського 

комплексу, розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту. 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Проєкт акта було розміщено 11 лютого 2022 р. на офіційному веб-сайті 

Міністерства освіти і науки України за посиланням:  

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-

proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-

zahodiv-shodo-vidnovlennya-ta-rozvitku-morskih-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-

doslidnogo-flotu 

Зауваження та пропозиції до проєкту акта  приймалися до 25 лютого 2022 р. 

на електронну адресу: k_zuieva@mon.gov.ua    

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні 

Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну участь в 

обговоренні взяв Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 

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

науки України за результатами обговорення проєкту акта 

Під час громадського обговорення надійшло 2 пропозиції від  

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, а саме: 

- у завданні 5 захід «Ремонт наявних споруд науково-дослідних установ і 

закладів вищої освіти у сфері морських наукових досліджень» доповнити таким 

заходом: «Ремонт та модернізація дослідного басейну Національного 

університету кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова» з індикатором 

виконання «Забезпечено придбання необхідної вимірювальної та реєстраційної 

апаратури, проведено ремонт металевого корпусу басейну», строк виконання 

«2025 р.», відповідальні виконавці «МОНУ, НУК імені адмірала Макарова». 

- у завданні 7 захід «Забезпечення ремонту науково-дослідних суден та 

введення їх в експлуатацію» доповнити таким заходом: «Ремонт та модернізація 

науково-дослідних суден «Дельта» та вітрильно-моторної яхта «Антарктика» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/02/11/HO.proyekt.rozp.KMU-Pro.zatv.Planu.zakh.vidnovl.rozv.morsk.nauk.dosl.11.02.22.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/02/11/HO.Planu.zakh.vidnovl.rozv.morsk.nauk.dosl.11.02.22.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2022/02/11/HO.Planu.zakh.vidnovl.rozv.morsk.nauk.dosl.11.02.22.docx
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-vidnovlennya-ta-rozvitku-morskih-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-doslidnogo-flotu
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-vidnovlennya-ta-rozvitku-morskih-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-doslidnogo-flotu
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-vidnovlennya-ta-rozvitku-morskih-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-doslidnogo-flotu
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-vidnovlennya-ta-rozvitku-morskih-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-doslidnogo-flotu
mailto:k_zuieva@mon.gov.ua


Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» з 

індикатором виконання «Проведено ремонт та модернізацію науково-дослідних 

суден «Дельта» та вітрильно-моторної яхта «Антарктика» Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова», строк виконання «2027 

р.», відповідальні виконавці «МОНУ, НУК імені адмірала Макарова». 
 

     5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Отримані під час громадського обговорення пропозиції Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова не враховані, оскільки 

План заходів має загальний характер і поширюється на всі наукові установи, 

заклади вищої освіти  та їх підрозділи, які здійснюють наукову діяльність у сфері 

морських досліджень. Конкретизація зазначених заходів наразі не є доцільним. 

Отримані пропозиції будуть враховані під час підготовки аналітичних документів 

та нормативно-правових актів, необхідних для реалізації завдань, визначених 

Планом заходів. 

За результатами громадського обговорення прийнято рішення надіслати 

проєкт акта на погодження до заінтересованих органів.  

 

 


