
Звіт про громадське обговорення проєкту постанови  

Кабінету Міністрів України  

 «Деякі питання виконання Рамкової програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій “Горизонт Європа”»  

 

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 акта пропонується Утворити Комісію з відбору представників та 

експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” та затвердити 

Порядок її роботи. 

Проєкт акта розроблено на виконання п.5.1.1.2-5.1.1.3 Оперативного плану 

роботи Міністерства освіти і науки України на 2022 р. затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17.01.2022 р. № 29. Проєкт акта сприятиме 

імплементації Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та 

Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України 

у Рамковій програмі з досліджень та інновацій "Горизонт Європа" та Програмі з 

досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 - 2025), 

комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій "Горизонт Європа", 

що ратифікована Законом України від 03.05.2022 № 2233-IX. 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Проєкт акта було розміщено 01 листопада 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-postanovi-kmu-deyaki-pitannya-

vikonannya-ramkovoyi-programi-yevropejskogo-soyuzu-z-doslidzhen-ta-innovacij-

gorizont-yevropa. 

Зауваження та пропозиції до проєкту акта  приймалися до 17 листопада 2022 р.  

на електронну адресу: mozolevych@mon.gov.ua  

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні  

Протягом встановленого для обговорення з громадськістю строку участь в 

обговоренні взяли представники постійної комісії з освітньої діяльності 

Вченої ради НТУ України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" та Національної академії 

педагогічних наук України. 

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

України за результатами обговорення проєкту акта  

Під час громадського обговорення надійшли такі пропозиції від двох 

організацій, надіслані 2 електронними листами. 

4.1 Пропозиції постійної комісії з освітньої діяльності Вченої ради НТУ України 

"КПІ ім. Ігоря Сікорського":  

пропонується більш чітко і конкретно визначити вимоги (п.10 «Порядку роботи 

Комісії) до представників та експертів комітетів, відповідальних за моніторинг 

виконання Програми “Горизонт Європа”, а саме: 
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- визначити ступінь вищої освіти у відповідній галузі, що відповідає напряму 

діяльності комітету, або суміжній галузі не нижче магістра; 

- встановити, що досвід наукової роботи має складати не менше 5 років; 

- досвід виконання міжнародних науково-дослідних та/або освітніх проєктів не 

менше 3 років; 

- володіння українською та англійською мовами (не нижче рівня В2), які 

підтверджуються відповідними сертифікатами. 

4.2 НАПН України листом від 17.11.2022 № 2-6/296 повідомило про відсутність 

пропозицій. 

      5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:  

Отримані під час громадського обговорення пропозиції постійної комісії з 

освітньої діяльності Вченої ради НТУ України  "КПІ ім. Ігоря Сікорського" частково 

враховані в п. 10 Порядку роботи Комісії з відбору представників та експертів до 

комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” в такій редакції: 

"До представників та експертів комітетів, відповідальних за моніторинг 

виконання Програми “Горизонт Європа”, встановлюються такі вимоги: 

вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня освіти або науковий ступінь 

у відповідній галузі, що відповідає напряму діяльності комітету, або суміжній галузі; 

досвід наукової роботи, зокрема для експертів – не менше 5 років; 

володіння українською та англійською мовами, що підтверджується відповідними 

сертифікатами; 

досвід виконання міжнародних науково-дослідних та/або освітніх проектів не 

менше 3 років; 

обізнаність із структурою Програми “Горизонт Європа”, правилами участі в ній, 

механізмами фінансування проєктів і пошуку партнерів; 

обізнаність з основами державної політики України у сфері науки та інновацій". 

 

За результатами громадського обговорення прийнято рішення надіслати проєкт 

акта на погодження до заінтересованих органів. 

  

 

 

 

Генеральний директор  

директорату науки та інновацій                                                      Ігор ТАРАНОВ 


