
Звіт про громадське обговорення 
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування оптимальної 
мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення
Міністерство освіти і науки України
2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
методичних рекомендацій щодо формування оптимальної мережі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти» розроблено відповідно до пункту 6 
Плану заходів на 2020 -  2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, схваленого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 508-р.

Проект акта розроблено з метою забезпечення довгострокового планування 
розвитку регіону, єдиного підходу до формування мережі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, що дозволить надавати якісну освіту (включаючи 
можливість безперервного навчання), гнучко задовольняти потреби регіонального 
ринку праці та бути доступною для всіх цільових груп.

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 
Матеріали щодо проекту акта було розміщено 09.09.2022 на офіційному вебсайті 
Міністерства освіти і науки України (wwvv.mon.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження КМУ приймалися до 
23 вересня 2022 року на електронну адресу: karbysheva@mon.gov.ua

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

За період громадського обговорення надійшли пропозиції від Навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, які 
враховано частково.

4. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних 
рекомендацій щодо формування оптимальної мережі закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти» направлено на погодження до Міністерства 
фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства цифрової 
трансформації України, Спільного представницького органу сторони роботодавців 
на національному рівні, Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», 
Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна Асамблея людей з 
інвалідністю в Україні», Уповноваженого Президента України з прав людей з 
інвалідністю, Спільного представницького органу репрезентативних 
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Генеральний директор 
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