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Протокол № / / / / - «

Про хід імплементації Закону України
«Про фахову передвищу освіту»

Розглянувши доповідну записку директорату фахової передвищої,
вищої освіти про хід імплементації Закону України «Про фахову передвищу
освіту» та інші матеріали,
КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:
1. Доповідну записку про хід імплементації Закону України «Про
фахову передвищу освіту» взяти до відома.
2. Т. в. о. державного
секретаря
Міністерства
(Криштоф С.),
департаменту кадрового забезпечення (ФурлетН.) забезпечити проведення
конкурсу на заняття вакантних посад начальника відділу фахової передвищої
освіти директорату фахової передвищої, вищої освіти та головних
спеціалістів цього відділу.
3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити
виконання Плану заходів з організації підготовки проектів актів, необхідних
для забезпечення реалізації Закону України від 6 червня 2019 р. № 2745-УІІІ
«Про фахову передвищу освіту», затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 24 вересня 2019 року № 1228.
4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника
Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Голова колегії,
Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Колегії Міністерства освіти і
науки України

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про хід імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту»

Прийняттям Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі Закон) завершено законодавче оформлення структури вітчизняної системи
освіти, визначеної Законом України «Про освіту». Встановлені Законом
особливості новоствореного рівня освіти та закладене законодавче підґрунтя
для його подальшого розвитку визначили необхідність розроблення значної
кількості законодавчих та нормативно-правових актів, як правових механізмів
його імплементації.
План заходів з організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 6 червня 2019 р. № 2745-УІІІ «Про
фахову передвищу освіту» (далі - План) затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України від 24 вересня 2019 року № 1228 на виконання
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2019 року
«Плану організації підготовки проектів актів необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 6 червня 2019 р. № 2745-УІІІ «Про фахову
передвищу освіту».
План містить 49 заходів. Станом на 06 квітня 2021 року виконано
25 заходів Плану (51%), з яких:
1 втратив актуальність (проект акта Кабінету Міністрів про порядок та
умови передачі в оренду майна (крім земельних ділянок) та обладнання
державних закладів фахової передвищої освіти у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про оренду державного та комунального майна»);
1 не потребує прийняття окремого рішення (проект акта Уряду про
залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи
до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньо-професійної програми,
має розроблятися у разі настання випадку, коли таке залучення необхідне);
17 заходів (36%) перебуває на різних етапах виконання;
6 заходів не можуть бути виконані до прийняття попередніх нормативноправових актів (13%).
До розроблення актів, визначених Планом, були залучені усі зацікавлені
сторони, у тому числі представники громадськості. Проекти нормативноправових актів пройшли широке громадське обговорення. Отримані пропозиції
розглянуті відповідними робочими групами, по кожній пропозиції прийнято
зважене рішення.
В ході імплементації Закону було надано пропозиції до законопроекту
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік», Закону України «Про Державний
бюджет України на 2021 рік». Вимоги Плану враховано при підготовці змін до
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Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про повну загальну
середню освіту».
Відповідно до Плану були розроблені та подані на розгляд Уряду проекти
актів Кабінет Міністрів України. З метою забезпечення їх прийняття
Міністерство освіти і науки України активно співпрацювало з іншими
зацікавленими центральними органами виконавчої влади, організаціями та
установами.
Підготовка проектів актів, не передбачених Планом, а також те, що
прикінцевими та перехідними положеннями Бюджетного кодексу України
установлено, що норми і положення певних статей Закону України «Про
фахову передвищу освіту» застосовуються, виходячи з наявних фінансових
ресурсів
державного
і місцевого
бюджетів та бюджетів
фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування певною мірою
сповільнювали темпи прийняття необхідних нормативно-правових актів, а
окремі з них виконуються із порушенням встановлених Планом строків.
Не зважаючи на зазначене, проведена робота щодо імплементації Закону
дозволила:
переоформити ліцензії;
здійснити перший набір фахових молодших бакалаврів;
забезпечити виконання державного та регіонального замовлення в умовах
пандемії;
розпочати розроблення стандартів фахової передвищої освіти;
підвищити рівень професійного розвитку викладачів закладів фахової
передвищої освіти.
Також створено умови для фінансування здобуття фахової передвищої
освіти. В Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
передбачені видатки для виплати соціальних та академічних стипендій
студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, фінансування
підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти тощо.
Низка проектів актів потребує завершення роботи. Найбільш важливими і
такими, що потребують першочергової уваги з боку усіх підрозділів
Міністерства для їх завершення, є завдання Плану, пов’язані з фінансуванням,
субвенцією, наданням пільг і виплатами педагогічним та науково-педагогічним
працівникам закладів фахової передвищої освіти.
Принциповим є завдання завершення формування нормативної бази нової
системи фінансування фахової передвищої освіти (до кінця 2021 року) та
запровадження формул державного та регіонального замовлення, фінансової
підтримки (з 2022 року).
Просимо ухвалити рішення колегії, проект якого додається.

Генеральний директор
директорату фахової передвищої,
вищої освіти

Олег ШАРОВ

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
заходів з організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України
від 6 червня 2019 р. № 2745–VІІI “Про фахову передвищу освіту”
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 р. № 1228
№
з/п

Стаття Закону, на реалізацію якої
спрямовано захід та зміст пункту
доручення

1.

До частини другої статті 4
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів
про
безоплатне
забезпечення підручниками, у тому числі
електронними,
посібниками
всіх
здобувачів повної загальної середньої
освіти в закладах фахової передвищої
освіти та педагогічних працівників, які
забезпечують
здобуття
профільної
середньої освіти в таких закладах

2.

3.

До абзацу четвертого частини другої
статті 9
Підготувати разом з центральним
органом виконавчої влади у сфері культури
та внести в установленому порядку на
розгляд Уряду проєкт Положення Кабінету
Міністрів про заклади фахової передвищої
мистецької освіти
До абзацу другого частини шостої
статті 10
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта

Відповідальні
виконавці
(відповідно до
наказу)
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент

Очікувані результати
(індикатори виконання)

Стан виконання

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про безоплатне
забезпечення підручниками,
у тому числі електронними,
посібниками всіх здобувачів
повної загальної середньої
освіти в закладах фахової
передвищої
освіти
та
педагогічних працівників,
які забезпечують здобуття
профільної середньої освіти
в таких закладах
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
заклади
фахової
передвищої
мистецької освіти

Виконано

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про граничну
вартість документів про
здобуття
фахової

Постанова
КМУ
від
13 жовтня 2020р. № 957
«Про внесення змін до
Порядку
забезпечення
підручниками
та
посібниками здобувачів
повної загальної середньої
освіти і педагогічних
працівників»
Виконано
Постанова
КМУ
від
9 вересня 2020 р. № 807
«Про
затвердження
Положення про фаховий
мистецький коледж»
Виконується
Проєкт акта погоджено
ЦОВВ,
окрім
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4.

5.

6.

Кабінету Міністрів про граничну вартість
документів
про
здобуття
фахової
передвищої освіти, що виготовляються за
рахунок коштів державного (місцевого)
бюджету
До пункту 8 частини першої статті 12
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок та умови
передачі в оренду майна (крім земельних
ділянок) та обладнання державних закладів
фахової передвищої освіти

фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

передвищої
освіти,
що
виготовляються за рахунок
коштів
державного
(місцевого) бюджету

Міністерства
фінансів
України
Проєкт підготовлено для
повторного погодження

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Управління з
питань державного
майна та
підприємств,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про порядок та
умови передачі в оренду
майна
(крім
земельних
ділянок) та обладнання
державних закладів фахової
передвищої освіти

Втратив актуальність

До частини першої статті 18
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок видачі
ліцензій, що є підставою для провадження
освітньої діяльності у сфері фахової
передвищої освіти закладами фахової
передвищої освіти, іншими суб’єктами
освітньої діяльності

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
ліцензування

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
видачі ліцензій, що є
підставою для провадження
освітньої діяльності у сфері
фахової передвищої освіти
закладами
фахової
передвищої освіти, іншими
суб’єктами
освітньої
діяльності
Проєкт
акта
Кабінету
Міністрів
про
перелік

До частини першої статті 21

Директорат вищої
освіти і освіти

У зв’язку з прийняттям
Закону України «Про
оренду державного та
комунального майна» до
КМУ направлено лист
узгодженої позиції Фонду
державного майна
України та Міністерства
юстиції України щодо
зняття зазначеного
питання з контролю (лист
від 16.03.2021
№ 1/10-1118)
Виконано
Проєкт акта подано на
розгляд КМУ (лист від
25.02.2021 № 1/10-686)

Виконано
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7.

8.

9.

Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
перелік
спеціальностей,
за
якими
атестація
здобувачів фахової передвищої освіти
проводиться у формі єдиного державного
кваліфікаційного іспиту, та порядок його
проведення
До абзацу другого частини другої статті
24
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про обсяги додаткового
підвищення кваліфікації педагогічних,
науково-педагогічних працівників, вперше
призначених на посаду керівника циклової
комісії, філії, відділення, керівника,
заступника керівника закладу фахової
передвищої освіти

дорослих

До частини п’ятої статті 38
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
визначення компенсації витрат членів
наглядових
рад
закладів
фахової
передвищої
освіти
державної
та
комунальної форми власності
До абзаців першого та третього частини
одинадцятої статті 43

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

спеціальностей, за якими
атестація здобувачів фахової
передвищої
освіти
проводиться
у
формі
єдиного
державного
кваліфікаційного іспиту, та
порядок його проведення
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
обсяги
додаткового
підвищення
кваліфікації педагогічних,
науково-педагогічних
працівників,
вперше
призначених
на
посаду
керівника циклової комісії,
філії, відділення, керівника,
заступника
керівника
закладу фахової передвищої
освіти
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
визначення
компенсації
витрат членів наглядових
рад
закладів
фахової
передвищої
освіти
державної та комунальної
форми власності
Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Проєкт акта подано на
розгляд КМУ (лист від
17.03.2021 р. № 1/10-1149)

Виконано
Постанова
КМУ
від
21 серпня 2019 р. № 800
«Деякі
питання
підвищення кваліфікації
педагогічних і науковопедагогічних працівників»

Виконується
Проєкт
погодженні
ОДА

акта
ЦОВВ

на
та

Виконано
Постанова

КМУ
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Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок та умови
надання державної цільової підтримки для
здобуття фахової передвищої освіти
особам,
визнаним
постраждалими
учасниками
Революції
Гідності,
учасниками бойових дій, особами з
інвалідністю внаслідок війни відповідно до
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та
їхнім дітям, дітям, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти), помер внаслідок
поранення,
контузії,
каліцтва
або
захворювання,
одержаних
під
час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її
проведення, під час безпосередньої участі
у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях, у забезпеченні їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів,
дітям, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту
або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського
протесту,
дітям,
зареєстрованим як внутрішньо переміщені

фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

від 17 липня 2019 р. № 86
«Про внесення змін до
постанов
Кабінету
Міністрів України від 23
листопада 2016 р. № 975 і
від 29 серпня 2018 р.
№ 673»

5

особи, дітям, які проживають у населених
пунктах на лінії зіткнення, – до закінчення
такими дітьми закладів освіти, але не
більш як до досягнення ними 23 років.
10.
До
першого
речення
частини
чотирнадцятої статті 43
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про типову форму
договору про надання освітніх послуг між
закладом фахової передвищої освіти та
вступником (за участю батьків або
законних
представників
–
для
неповнолітніх вступників),
11.
До частини шостої статті 44
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
переведення
здобувачів
фахової
передвищої освіти, які навчаються за
рахунок коштів державного або місцевого
бюджету, для завершення навчання за
кошти державного або місцевого бюджету
у разі позбавлення ліцензії, закінчення
строку дії сертифіката (рішення) про
акредитацію
освітньо-професійної
програми, виданого центральним органом
виконавчої влади із забезпечення якості
освіти, неотримання закладом фахової
передвищої освіти рішення (сертифіката)
про акредитацію від центрального органу
виконавчої влади із забезпечення якості

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про типову форму
договору
про
надання
освітніх
послуг
між
закладом
фахової
передвищої
освіти
та
вступником
(за
участю
батьків
або
законних
представників
–
для
неповнолітніх вступників),

Виконано
Постанова
КМУ
від
19 серпня 2020 р. № 736
«Про
затвердження
Типової форми договору
про
надання
освітніх
послуг закладом фахової
передвищої освіти»

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
переведення
здобувачів
фахової передвищої освіти,
які навчаються за рахунок
коштів
державного
або
місцевого бюджету, для
завершення навчання за
кошти
державного
або
місцевого бюджету у разі
позбавлення
ліцензії,
закінчення
строку
дії
сертифіката (рішення) про
акредитацію
освітньопрофесійної
програми,
виданого
центральним
органом виконавчої влади із
забезпечення якості освіти,

Виконується
Проєкт акта погоджений
заінтересованими ЦОВВ,
проходить
правову
експертизу Мін'юсту та
антикорупційну
експертизу НАЗК
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освіти

неотримання
закладом
фахової передвищої освіти
рішення
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
надання
статусу
курсанта
невійськового
закладу
фахової передвищої освіти
окремим категоріям осіб, які
навчаються у невійськових
закладах
фахової
передвищої освіти

До другого речення пункту 2 частини
другої статті 53
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про надання статусу
курсанта невійськового закладу фахової
передвищої освіти окремим категоріям
осіб, які навчаються у невійськових
закладах фахової передвищої освіти
13.
До пункту 20 частини першої статті 54
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
забезпечення
стипендіями
осіб, які
навчаються в закладах фахової передвищої
освіти

Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
забезпечення стипендіями
осіб, які навчаються в
закладах
фахової
передвищої освіти

14.

До пункт 29 частини першої статті 54
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок отримання
цільових пільгових державних кредитів
для здобуття фахової передвищої освіти
особами, які навчаються в закладах
фахової передвищої освіти

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
отримання
цільових
пільгових
державних
кредитів
для
здобуття
фахової передвищої освіти
особами, які навчаються в
закладах
фахової
передвищої освіти

15.

До абзацу третього частини другої
статті 54

Департамент
фінансування

Проєкт
Міністрів

12.

акта
про

Кабінету
порядок

Виконано
Постанова
КМУ
від
26 лютого 2020 р. № 199
«Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів України від
17 липня 2015 р. № 506»
Виконано
Постанова КМУ від 21
жовтня 2020 р. № 980
«Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1047»
Виконано
Постанова
КМУ
від
16 грудня 2020 р. № 1259
«Про внесення змін до
постанов
Кабінету
Міністрів України від 23
листопада 2016 р. № 975
та від 29 серпня 2018 р. №
673»
Виконано

7

Підготувати
для
Міністерства
соціальної
політики
та
внести
в
установленому порядку на розгляд Уряду
проєкт акта Кабінету Міністрів про
порядок призначення соціальних стипендій
студентам
(курсантам
невійськових)
закладів фахової передвищої освіти денної
та дуальної форм здобуття освіти
незалежно від форми власності закладу та
джерел фінансування навчання
16.
До частини третьої статті 54
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про встановлення
розміру
академічної
та
соціальної
стипендій, порядок їх призначення і
виплати

державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

призначення
соціальних
стипендій
студентам
(курсантам
невійськових)
закладів фахової передвищої
освіти денної та дуальної
форм
здобуття
освіти
незалежно
від
форми
власності закладу та джерел
фінансування навчання

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про встановлення
розміру
академічної
та
соціальної
стипендій,
порядок їх призначення і
виплати

Виконано
Постанова
КМУ
від
21 жовтня 2020 р. № 980
«Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1047»

17.

До частини четвертої статті 54
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про право на пільговий
проїзд у транспорті здобувачів фахової
передвищої освіти, які здобувають освіту у
закладах фахової передвищої освіти за
денною або дуальною формою здобуття
освіти

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Виконано
Постанова
КМУ
від 27 травня
2020
р.
№ 419 «Про внесення змін
до постанови Кабінету
Міністрів України від 5
квітня 1999 р. № 541»

18.

До першого та другого речення частини
п’ятої статті 54
Підготувати та внести в установленому

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про право на
пільговий
проїзд
у
транспорті
здобувачів
фахової передвищої освіти,
які здобувають освіту у
закладах
фахової
передвищої
освіти
за
денною
або
дуальною
формою здобуття освіти
Проєкт акта Кабінету
Міністрів про визначення
критеріїв, згідно з якими
призначаються академічні

Постанова
КМУ
від 26 лютого 2020 р.
№ 147 «Про внесення змін
до постанови Кабінету
Міністрів України від
28 грудня 2016 р. № 1045»

Виконується
Проєкт акта на стадії
розробки

8

порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про визначення
критеріїв, згідно з якими призначаються
академічні стипендії студентам (курсантам
невійськових) закладів фахової передвищої
освіти, які навчаються за денною або
дуальною формою здобуття освіти у
державних та комунальних закладах
фахової передвищої освіти за державним
(регіональним) замовленням або за
рахунок видатків на оплату послуг з
підготовки фахівців у державних та
комунальних закладах фахової передвищої
та вищої освіти з бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, районних
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад.
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про визначення ліміту
студентів
(курсантів
невійськових)
закладів фахової передвищої освіти, які
мають право на отримання академічних
стипендій, та з урахуванням обсягу коштів,
затверджених у кошторисі закладу на
виплату академічних стипендій.

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

стипендії
студентам
(курсантам
невійськових)
закладів фахової передвищої
освіти, які навчаються за
денною
або
дуальною
формою здобуття освіти у
державних та комунальних
закладах
фахової
передвищої
освіти
за
державним (регіональним)
замовленням або за рахунок
видатків на оплату послуг з
підготовки
фахівців
у
державних та комунальних
закладах
фахової
передвищої та вищої освіти
з
бюджетів
міст
республіканського
Автономної
Республіки
Крим та обласного значення,
районних
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад
Проєкт акта Кабінету
Міністрів про визначення
ліміту студентів (курсантів
невійськових)
закладів
фахової передвищої освіти,
які
мають
право
на
отримання
академічних
стипендій, та з урахуванням
обсягу
коштів,
затверджених у кошторисі

9

До частини шостої статті 54
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт рішення
Кабінету
Міністрів
про
залучення
здобувачів освіти під час освітнього
процесу до виконання робіт чи до участі у
заходах, не пов’язаних з реалізацією
освітньо-професійної програми
20.
До частини восьмої статті 54
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про визначення
переліку спеціальностей (спеціалізацій),
яким надається особлива підтримка
держави, та встановлення підвищеного
розміру
академічної
стипендії
для
студентів
(курсантів
невійськових)
закладів фахової передвищої освіти, які
навчаються за цими спеціальностями

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

До абзацу другого частини третьої
статті 56
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
працевлаштування випускників закладів
фахової передвищої освіти, підготовка
яких
здійснювалася
за
державним
(регіональним) замовленням або за

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

19.

21.

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

закладу
на
виплату
академічних стипендій.
Проєкт рішення Кабінету
Міністрів про залучення
здобувачів освіти під час
освітнього
процесу
до
виконання робіт чи до участі
у заходах, не пов’язаних з
реалізацією
освітньопрофесійної програми
Проєкт акта Кабінету
Міністрів про визначення
переліку
спеціальностей
(спеціалізацій),
яким
надається
особлива
підтримка
держави,
та
встановлення підвищеного
розміру
академічної
стипендії для студентів
(курсантів
невійськових)
закладів фахової передвищої
освіти, які навчаються за
цими спеціальностями
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
працевлаштування
випускників
закладів
фахової передвищої освіти,
підготовка
яких
здійснювалася за державним
(регіональним) замовленням
або за рахунок видатків на

Не потребує окремого
рішення
До КМУ направлено
лист
про
зняття
з
контролю
(лист
від
25.03.2021 № 1/10-1314)

Виконується
Проєкт акта погоджено
ЦОВВ,
окрім
Міністерства
фінансів
України
Проєкт підготовлено для
повторного погодження

Наразі не актуально
Типовому договорі 2020
р
не
передбачено
зобов’язань
про
відпрацювання,
тому
зараз не є актуальним. До
завдання
планується
повернутися
після
приведення державного
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рахунок видатків на оплату послуг з
підготовки фахівців у державних та
комунальних закладах фахової передвищої
та вищої освіти з бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення, районних
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад і в договорах про
надання освітніх послуг яким передбачено
зобов’язання про відпрацювання

22.

До четвертого речення абзацу першого
частини другої статті 58
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок оплати
праці науково-педагогічних працівників
закладів фахової передвищої освіти

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

До абзацу другого частини другої статті

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних

23.
58

Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
нормативи
чисельності посад науково-педагогічних
працівників у закладах фахової передвищої
освіти державної та комунальної форм

оплату послуг з підготовки
фахівців у державних та
комунальних
закладах
фахової
передвищої
та
вищої освіти з бюджетів
міст
республіканського
Автономної
Республіки
Крим та обласного значення,
районних
бюджетів,
бюджетів
об’єднаних
територіальних громад і в
договорах
про
надання
освітніх
послуг
яким
передбачено
зобов’язання
про відпрацювання
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
оплати
праці
науковопедагогічних
працівників
закладів фахової передвищої
освіти

замовлення до формули
відповідно до частини
першої статті 69 Закону
України «Про фахову
передвищу
освіту»
у
2022 році відповідно до
підпункту 20 пункту 2
Прикінцевих
та
перехідних
положень
зазначеного Закону

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про нормативи
чисельності посад науковопедагогічних працівників у
закладах
фахової
передвищої
освіти
державної та комунальної
форм власності, що мають

Виконується

В очікуванні
Потребує
нормативів
чисельності
посад
науково-педагогічних
працівників у закладах
фахової
передвищої
освіти

Після Урядового комітету
проєкт акта проходить
повторне погодження з
ЦОВВ.
Проєкт
акта
погоджено ЦОВВ, окрім
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власності, що мають статус бюджетної
установи або неприбуткового закладу
освіти

24.

До частини другої статті 59
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про повний перелік
посад педагогічних працівників закладів
фахової передвищої освіти

25.

До частини сьомої статті 59
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
перелік
кваліфікаційних категорій і педагогічних
звань педагогічних працівників та порядок
їх присвоєння

26.

До пункт 8 частини першої статті 63
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок надання
педагогічним та науково-педагогічним
працівникам пільгових довгострокових
кредитів на будівництво (реконструкцію)

видатків

статус бюджетної установи
або неприбуткового закладу
освіти

Міністерства
фінансів
України
Проєкт підготовлено для
повторного погодження

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків
Директорат
дошкільної
та
шкільної освіти
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
повний
перелік посад педагогічних
працівників
закладів
фахової передвищої освіти

Виконується
Доопрацьований
за
вимогою
Міністерства
фінансів України проєкт
акта
готується
для
повторного погодження
ЦОВВ

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
перелік
кваліфікаційних категорій і
педагогічних
звань
педагогічних працівників та
порядок їх присвоєння

Виконується
Розроблено законопроєкт,
який
погоджено
в
установленому порядку та
направлено на розгляд
Уряду
(лист
від
17.03.2021 №1/10-1140)

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
надання педагогічним та
науково-педагогічним
працівникам
пільгових
довгострокових кредитів на
будівництво

В очікуванні
ПОРЯДОК використання
коштів, передбачених у
державному бюджеті для
надання
кредитів
на
будівництво (придбання)
житла
для
науково-
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чи придбання житла
службового житла

27.

або

надання

До пункт 9 частини першої статті 63
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт рішення
Кабінету
Міністрів
про
виплату
педагогічним та науково-педагогічним
працівникам надбавки за вислугу років,
інших надбавок

видатків

(реконструкцію)
чи
придбання
житла
або
надання службового житла

педагогічних
та
педагогічних працівників
буде
виконано
затвердженням
проєкту
акта Кабінету Міністрів
про повний перелік посад
педагогічних працівників
закладів
фахової
передвищої освіти (див.
пункт 24 Плану: на
повторному погодженні
ЦОВВ)

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Проєкт рішення Кабінету
Міністрів
про
виплату
педагогічним та науковопедагогічним працівникам
надбавки за вислугу років,
інших надбавок

В очікуванні
ПОРЯДОК використання
коштів, передбачених у
державному бюджеті для
надання
кредитів
на
будівництво (придбання)
житла
для
науковопедагогічних
та
педагогічних працівників
буде
виконано
затвердженням
проєкту
акта Кабінету Міністрів
про повний перелік посад
педагогічних працівників
закладів
фахової
передвищої освіти (див.
пункт 24 Плану: на
повторному погодженні
ЦОВВ)
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28.

До частини четвертої статті 63
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
забезпечення педагогічних працівників
закладів фахової передвищої освіти, які
працюють у сільській місцевості і селищах
міського типу, а також пенсіонерам, які
раніше
працювали
педагогічними
працівниками в таких населених пунктах і
проживають
у
них,
безоплатним
користуванням житлом з опаленням і
освітленням у межах встановлених норм та
за умов, визначених законодавством.

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
забезпечення педагогічних
працівників
закладів
фахової передвищої освіти,
які працюють у сільській
місцевості
і
селищах
міського типу, а також
пенсіонерам, які раніше
працювали педагогічними
працівниками
в
таких
населених
пунктах
і
проживають
у
них,
безоплатним користуванням
житлом з опаленням і
освітленням
у
межах
встановлених норм та за
умов,
визначених
законодавством.

29.

До першого речення абзацу другого
частини другої статті 65
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
зарахування на спеціальні реєстраційні
рахунки, відкриті в територіальному органі
центрального органу виконавчої влади у
сфері
казначейського
обслуговування
бюджетних коштів, або на поточні та/або
вкладні (депозитні) рахунки установ
державних банків власних надходжень
державних і комунальних закладів фахової

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
зарахування на спеціальні
реєстраційні
рахунки,
відкриті в територіальному
органі центрального органу
виконавчої влади у сфері
казначейського
обслуговування бюджетних
коштів, або на поточні
та/або вкладні (депозитні)
рахунки установ державних
банків власних надходжень

В очікуванні
Порядок
використання
коштів, передбачених у
державному бюджеті для
надання
кредитів
на
будівництво (придбання)
житла
для
науковопедагогічних
та
педагогічних працівників
буде
виконано
затвердженням
проєкту
акта Кабінету Міністрів
про повний перелік посад
педагогічних працівників
закладів
фахової
передвищої освіти (див.
пункт 24 Плану: на
повторному погодженні
ЦОВВ)
Виконано
Закон
України
від
14 листопада
2019
р.
№ 293-IX «Про внесення
змін
до
Бюджетного
кодексу України»

14

передвищої освіти, які мають статус
бюджетної установи, отримані як плата за
послуги, що надаються ними згідно з їх
основною та додатковою (господарською)
діяльністю, благодійні внески та гранти,
відповідно до рішення педагогічної ради
закладу фахової передвищої освіти

30.

До частини першої статті 66
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкти актів
Кабінету Міністрів про фінансування
фахової передвищої освіти за рахунок
коштів державного бюджету, в тому числі
шляхом надання відповідних освітніх
субвенцій, а також коштів місцевих
бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством, а саме:
1) освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здобуття
повної загальної середньої освіти – на
оплату
праці
з
нарахуваннями
педагогічних працівників, які у державних
закладах фахової передвищої освіти, у
державних, комунальних та у приватних
закладах фахової передвищої освіти

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

державних і комунальних
закладів фахової передвищої
освіти, які мають статус
бюджетної
установи,
отримані як плата за
послуги, що надаються ними
згідно з їх основною та
додатковою
(господарською) діяльністю,
благодійні внески та гранти,
відповідно
до
рішення
педагогічної ради закладу
фахової передвищої освіти
Проєкти актів Кабінету
Міністрів про фінансування
фахової передвищої освіти
за
рахунок
коштів
державного бюджету, в тому
числі
шляхом
надання
відповідних
освітніх
субвенцій, а також коштів
місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених
законодавством, а саме

Виконано частково
Постанова
КМУ
від
19 лютого 2020 р. № 137
«Про внесення змін до
Порядку та умов надання
освітньої
субвенції
з
державного
бюджету
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надають повну загальну середню освіту;
2) освітньої субвенції на надання
фахової
передвищої
освіти
за
спеціальностями, яким надається особлива
підтримка;

3) освітньої субвенції на надання
фахової передвищої освіти особам з
особливими освітніми потребами;

4) освітньої субвенції на підвищення
кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти;
5) освітньої субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на

місцевим бюджетам»
В очікуванні
Проєкт акта потребує
затвердження
Переліку
спеціальностей
(спеціалізацій),
яким
надається
особлива
підтримка держави (див.
пункт 20 Плану: проєкт
акта погоджено ЦОВВ,
окрім
Міністерства
фінансів України. Проєкт
підготовлено
для
повторного погодження)
В очікуванні
Проєкт акта потребує
затвердження
Порядку
організації інклюзивного
навчання
в
закладах
фахової
передвищої
освіти, що розробляється.
В очікуванні
Відповідно
до
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Бюджетного
Кодексу
України
вимоги
зазначенної статті Закону
України «Про фахову
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виконання
обов’язків
засновника
державних закладів фахової передвищої
освіти у частині забезпечення утримання
та розвитку матеріально-технічної бази
державного закладу фахової передвищої
освіти на рівні, достатньому для виконання
вимог стандартів освіти та ліцензійних
умов

31.

До частини першої статті 68
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про внесення змін до
формули розподілу освітньої субвенції з
державного бюджету на здобуття повної
загальної середньої освіти у закладах
фахової передвищої освіти незалежно від
форми власності та сфери управління

32.

До абзацу першого частини другої
статті 68
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про внесення змін до
порядку надання освітньої субвенція з
державного
бюджету
на
здобуття

Директорат
стратегічного
планування
та
європейської
інтеграції,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих
Директорат
стратегічного
планування
та
європейської
інтеграції,
Департамент
фінансування

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про внесення змін
до
формули
розподілу
освітньої
субвенції
з
державного бюджету на
здобуття повної загальної
середньої освіти у закладах
фахової передвищої освіти
незалежно
від
форми
власності
та
сфери
управління

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про внесення змін
до
порядку
надання
освітньої
субвенція
з
державного бюджету на
здобуття
профільної
середньої
освіти
у

передвищу
освіту»
застосовуються виходячи
з наявних фінансових
ресурсів державного і
місцевого бюджетів та
бюджетів
фондів
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування. У 2020 та
2021 роках фінансові
ресурси
не
було
передбачено.
Виконано частково
Постанова КМУ від 19
лютого 2020 р. № 137
«Про внесення змін до
Порядку та умов надання
освітньої
субвенції
з
державного
бюджету
місцевим бюджетам»

Відповідно
до
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Бюджетного
Кодексу
України зазначені вимоги
Закону України «Про
фахову передвищу освіту»
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33.

профільної середньої освіти у приватному
закладі фахової передвищої освіти, що має
ліцензію
на
провадження
освітньої
діяльності у сфері загальної середньої
освіти.

державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

приватному закладі фахової
передвищої освіти, що має
ліцензію на провадження
освітньої діяльності у сфері
загальної середньої освіти

До абзацу першого частини першої
статті 69
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
показники
державного замовлення на здобуття
фахової передвищої освіти формуються за
спеціальностями
з
урахуванням
розрахунку
забезпечення
загальносуспільних потреб центральним
органом виконавчої влади у сфері
економічного розвитку і торгівлі.
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
формування державного замовлення, що
передбачає, зокрема, методику розрахунку
загальносуспільних потреб

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів про показники
державного замовлення на
здобуття
фахової
передвищої
освіти
формуються
за
спеціальностями
з
урахуванням
розрахунку
забезпечення
загальносуспільних потреб
центральним
органом
виконавчої влади у сфері
економічного розвитку і
торг
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
формування
державного
замовлення, що передбачає,
зокрема,
методику
розрахунку
загальносуспільних потреб

застосовуються виходячи
з наявних фінансових
ресурсів державного і
місцевого бюджетів та
бюджетів
фондів
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування. У 2020 та
2021 роках фінансові
ресурси
не
було
передбачено.
Виконується
Проєкт Закону України
«Про
формування
та
розміщення державного
та/або
регіонального
замовлення на підготовку
здобувачів вищої, фахової
передвищої, професійної
(професійно-технічної),
післядипломної
освіти,
аспірантів,
асистентівстажистів, ад’юнктів та
докторантів» розглянуто
на засіданні Урядового
комітету (Протокол № 6
від 4 березня 2021 року)
та
направлено
на
доопрацювання
Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
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34.

До першого речення частини другої
статті 69
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
розміщення державного замовлення на
здобуття фахової передвищої освіти на
конкурсних
засадах,
на
принципах
добросовісної конкуренції, відкритості та
прозорості, рівноправності, об’єктивного
та неупередженого оцінювання пропозицій
учасників конкурсу

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
розміщення
державного
замовлення на здобуття
фахової передвищої освіти
на конкурсних засадах, на
принципах
добросовісної
конкуренції, відкритості та
прозорості, рівноправності,
об’єктивного
та
неупередженого оцінювання
пропозицій
учасників
конкурсу

35.

До першого речення частини другої
статті 70
ідготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету
Міністрів
про
порядок
розміщення регіонального замовлення на
здобуття фахової передвищої освіти на

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних

Про порядок розміщення
регіонального замовлення на
здобуття
фахової
передвищої
освіти
на
конкурсних засадах, на
принципах
добросовісної
конкуренції, відкритості та

України та Міністерством
фінансів України
Виконується
Проєкт Закону України
«Про
формування
та
розміщення державного
та/або
регіонального
замовлення на підготовку
здобувачів вищої, фахової
передвищої, професійної
(професійно-технічної),
післядипломної
освіти,
аспірантів,
асистентівстажистів, ад’юнктів та
докторантів» розглянуто
на засіданні Урядового
комітету (Протокол № 6
від 4 березня 2021 року)
та
направлено
на
доопрацювання
Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України та Міністерством
фінансів України
Виконується
Проєкт Закону України
«Про
формування
та
розміщення державного
та/або
регіонального
замовлення на підготовку
здобувачів вищої, фахової
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36.

37.

конкурсних
засадах,
на
принципах
добросовісної конкуренції, відкритості та
прозорості, рівноправності, об’єктивного
та неупередженого оцінювання пропозицій
учасників конкурсу

видатків

прозорості, рівноправності,
об’єктивного
та
неупередженого оцінювання
пропозицій
учасників
конкурсу

До частини другої статті 71
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок пільгового
кредитування для здобуття фахової
передвищої освіти

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних

Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
надання
державної
(місцевої)
фінансової
підтримки для здобуття
фахової передвищої освіти з
метою
реалізації

До частини першої статті 72
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок надання
державної (місцевої) фінансової підтримки
для здобуття фахової передвищої освіти з

передвищої, професійної
(професійно-технічної),
післядипломної
освіти,
аспірантів,
асистентівстажистів, ад’юнктів та
докторантів» розглянуто
на засіданні Урядового
комітету (Протокол № 6
від 4 березня 2021 року)
та
направлено
на
доопрацювання
Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України та Міністерством
фінансів України
Виконано
Постанова
КМУ
від
16 грудня 2020 р. № 1259
«Про внесення змін до
постанов
Кабінету
Міністрів України від
23 листопада
2016
р.
№ 975 та від 29 серпня
2018 р. № 673»
Виконується
На стадії розробки
відповідно до підпункту
20 пункту 2 Прикінцевих
та перехідних положень
Закону з 2022 року
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метою реалізації конституційного права
особам, які в закладах фахової передвищої
освіти усіх форм власності здобувають
фахову передвищу освіту, за рахунок
державного (місцевого) бюджету

видатків

38.

До абзацу першого частини другої
статті 72
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок надання
державної (місцевої) фінансової підтримки
для здобуття фахової передвищої освіти за
спеціальностями, що включені до переліку
спеціальностей, яким надається особлива
підтримка, особам, які в закладах фахової
передвищої освіти усіх форм власності
здобувають фахову передвищу освіту, за
рахунок державного (місцевого) бюджету

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків

39.

До абзацу першого частини першої
статті 73
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про перелік платних
освітніх та інших послуг, які мають право
надавати державні та комунальні заклади

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат вищої
освіти і освіти

конституційного
права
особам, які в закладах
фахової передвищої освіти
усіх
форм
власності
здобувають
фахову
передвищу
освіту,
за
рахунок
державного
(місцевого) бюджету
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
порядок
надання
державної
(місцевої)
фінансової
підтримки для здобуття
фахової передвищої освіти
за спеціальностями, що
включені
до
переліку
спеціальностей,
яким
надається
особлива
підтримка, особам, які в
закладах
фахової
передвищої освіти усіх форм
власності
здобувають
фахову передвищу освіту, за
рахунок
державного
(місцевого) бюджету
Проєкт акта Кабінету
Міністрів
про
перелік
платних освітніх та інших
послуг, які мають право
надавати
державні
та
комунальні заклади фахової
передвищої
освіти,
що

Виконується
Проєкт акта на стадії
розробки відповідно до
підпункту 20 пункту 2
Прикінцевих
та
перехідних
положень
зазначеного Закону з
метою запровадження з
2022 року.

Виконано
Проєкт акта подано на
розгляд КМУ (лист від
23.03.2021 №1/10-1243)
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фахової передвищої освіти, що мають
статус
бюджетних
установ
або
неприбуткових закладів освіти
40.
До частини першої статті 82
Підготувати та внести в установленому
порядку на розгляд Уряду проєкт акта
Кабінету Міністрів про порядок укладання
договорів між органами державної влади
та приватними партнерами, на основі яких
здійснюється
державно-приватне
партнерство у сфері фахової передвищої
освіти
41.
До
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Підготувати та внести на розгляд в
установленому порядку пропозиції про
зміни до Бюджетного кодексу України для
забезпечення
фінансування
фахової
передвищої освіти
42.

43

До
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Підготувати та внести на розгляд в
установленому порядку пропозиції про
зміни до законів України щодо надання
права
обіймати
посади
науковопедагогічних працівників у закладах
фахової передвищої освіти
До
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Підготувати та внести на розгляд в

дорослих

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,

мають статус бюджетних
установ або неприбуткових
закладів освіти
Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Виконується
Проєкт акта на стадії
розробки

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Виконано
Закон
України
«Про
внесення
змін
до
Бюджетного
кодексу
України» від 14.11.2019 р.
№ 293-IX

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Виконується
Проєкт акта на стадії
розробки

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкти
змін до законів України

Виконано
Бюджетний
кодекс
України (від 08.07.2020
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установленому порядку пропозиції про
зміни до законів України з метою їх
приведення у відповідність із Законом
України «Про фахову передвищу освіту»

44.

До
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Привести нормативно-правові акти у
відповідність із Законом України «Про
фахову передвищу освіту»

45.

До
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Підготувати та внести на розгляд в
установленому порядку пропозиції щодо

Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат
дошкільної
та
шкільної освіти,
Директорат
інклюзивної
та
позашкільної
освіти
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних
і
загальнодержавних
видатків,
Директорат
дошкільної
та
шкільної освіти,
Директорат
інклюзивної
та
позашкільної
освіти
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент

№ 2456-VI);
Закон України «Про вищу
освіту» (від 01.07.2014
№ 1556-VII).
Вимоги
Закону
було
враховано при підготовці
Закону
України
від 16.01.2020 № 463-IX
«Про повну загальну
середню освіту».

Приведено нормативноправові акти у відповідність
із Законом України «Про
фахову передвищу освіту»

Виконується
(протягом двох років з
дня набрання чинності
цим Законом)
Нормативно-правові
акти
приводяться
у
відповідність із Законом
України «Про фахову
передвищу освіту»

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Виконується
(протягом двох років з
дня набрання чинності
цим Законом)
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процедури виділу структурних підрозділів
закладів вищої освіти та утворення на їх
базі закладів фахової передвищої освіти із
статусом юридичної особи

46.

До
Прикінцевих
положень

та

перехідних

Підготувати та внести на розгляд в
установленому порядку пропозиції щодо
виділу структурних підрозділів із складу
національних закладів вищої освіти

47.

До
Прикінцевих
та
перехідних
положень
Підготувати та внести на розгляд в
установленому порядку пропозиції щодо
фінансування здобуття фахової передвищої
освіти під час підготовки проєкту
Державного бюджету України на 2020 рік
та наступні роки

фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків,
Управління з
питань державного
майна та
підприємств
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Управління з
питань державного
майна та
підприємств,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків
Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих,
Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

Проєкт акта на стадії
розроблення

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду проєкт
акта Кабінету Міністрів

Виконується
(протягом двох років з
дня набрання чинності
цим Законом)
Проєкт акта у стадії
розроблення

Підготовлено та внесено
на розгляд Уряду пропозиції
щодо фінансування здобуття
фахової передвищої освіти

Виконано
Закон України «Про
Державний
бюджет
України на 2020 рік»
Закон України «Про
Державний
бюджет
України на 2021рік»
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установленому порядку пропозиції щодо
фінансування
завершення
навчання
здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в системі вищої
освіти, зарахованих до 31 грудня 2019 року
під час підготовки проекту Державного
бюджету України на 2020 рік та наступні
роки
До
Прикінцевих
та
перехідних
49.
положень
Підготувати проект акта про внесення
фахової передвищої освіти до Класифікації
видів економічної діяльності як окремої
групи та класу

Генеральний директор
директорату фахової передвищої, вищої освіти

Департамент
фінансування
державних і
загальнодержавних
видатків

навчання
здобувачів
освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста
в системі вищої освіти

України на 2020 рік»
Закон України «Про
Державний
бюджет
України на 202 Ірік»

Директорат вищої
освіти і освіти
дорослих

Внесення
фахової
Виконано
передвищої
освіти
до
Наказ
Міністерства
Класифікації
видів розвитку
економіки,
економічної діяльності як торгівлі та сільського
окремої групи та класу
господарства України від
24 лютого 2020 року
№ 306 «Про затвердження
Зміни до національного
класифікатора
ДК 009:2010»

