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Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань освіти, науки та 
інновацій 
Бабаку С. В.

Голові Херсонської обласної ради 
Самойленку О. С.

Щодо розгляду звернення

Шановні Сергію Віталійовичу та Олександре Степановичу!

Міністерство освіти і науки України на виконання листа Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Бабака С. В. 
від 14.07.2021 № 04-24/11-2021/231295 розглянуло рішення VI сесії
Херсонської обласної ради VIII скликання від 18 червня 2021 року №>243 «Про 
звернення депутатів Херсонської обласної ради VIII скликання до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України 
щодо формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення 
на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою», надіслане Головою 
Херсонської обласної ради Самойленком О. С., та у межах своїх повноважень 
повідомляє.

Відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 3 Закону України 
«Про публічні закупівлі» відносини, пов’язані із сферою публічних закупівель, 
регулюється виключно цим Законом і не можуть регулюватися іншими 
законами, крім випадків, встановлених цим Законом.

Пунктом першим частини восьмої статті 3 Закону України «Про публічні 
закупівлі» визначено, що окремим законом встановлюються особливості
здійснення процедур зак>Хе|Ш0исШаадші|^рЩр Законом, послуг з підготовки
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фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним 
замовленням.

На виконання цієї норми було прийнято Закон України «Про формування 
та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів», який наразі регулює особливості відносин, що 
виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Разом з тим слід зазначити, що законопроект 5467 від 05.05.2021 «Про 
формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на 
підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, 
науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів 
підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту» 
розроблено Мінекономіки з метою вдосконалення порядку формування та 
розміщення державного замовлення, визначення єдиних підходів до 
формування та розміщення регіонального замовлення на законодавчому рівні 
та законодавчого врегулювання питань з відбору виконавців державного 
замовлення серед закладів вищої (фахової передвищої) освіти приватної 
власності та подано до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 2 проекту 
Закону України «Про формування та розміщення державного та/або 
регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою 
передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих 
робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на 
післядипломну освіту» (реєстр. № 5467 від 05.05.2021) державне замовлення 
формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за 
поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері освіти і науки, інших державних замовників 
у розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових ступенів, 
освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій 
з підготовки здобувачів вищої, фахової передвищої освіти, наукових, 
науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів 
підготовчих відділень закладів вищої освіти, післядипломної освіти 
з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових,



з

науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та 
наступні за ним два роки (далі -  середньостроковий прогноз) та обсягів видатків 
загального фонду державного бюджету на зазначені цілі.

На підставі викладеного, вважаємо, що реалізація норм проекту Закону 
України «Про формування та розміщення державного та/або регіонального 
замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, 
наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів 
підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту» 
(реєстр. № 5467 від 05.05.2021) не призведе до виключення закладів фахової 
передайщої освіти із числа виконавців державного замовлення на підготовку 
здобувачів вищої, фахової передвищої, наукових, науково-педагогічних кадрів, 
кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої 
освіти, післядипломної освіти.

З повагою
Перший заступник Міністра Миколо КИЗИМ

Яна Матієнко 481-32-64


