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Шановний пане Олександре!

У межах контролю за станом виконання 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» надсилаємо копії відповідей Міністерства 
економіки України (лист від 19 липня 2021 року № 5202-08/37461-06) та 
Міністерства освіти і науки України (лист від 02 серпня 2021 року № 1/10-3247).
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На № 32377/2/1-21 від 15,07.2021

Херсонська обласна рада

Щодо державного замовлення на підготовку 
фахівців з фаховою передвищою освітою

Міністерство економіки України на доручення Прем’єр-міністра України 
Д. Шмигаля до листа Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки 
та інновацій від 14.07.2021 № 04-24/11-2021/231295 про звернення депутатів 
Херсонської обласної ради стосовно 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) 
(далі -  проект Закону (реєстр. № 5467) повідомляє.

Згідно із Положенням про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів Українивід 11 вересня 2019 р. № 838) Мінекономіки відповідно до 
покладених на нього завдань формує держ авне зам овлення на  підгот овку  
ф ахівців, наукових, науково-педагогічних т а роб іт ничих кадрів, підвищ ення  
ква л іф іка ц ії т а перепідгот овку кадрів, зд ійсню є координацію  р о б іт  держ авних  
зам овників  щ одо його р озм іщ ення  т а виконання відповідно  до Закону України 
“Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науко во-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів”.

Водночас, зазначаємо, що на виконання пункту 493 Плану пріоритетних 
дій Уряду на 2020 рік Мінекономіки розроблено проект нової редакції Закону 
України (реєстр. № 5467), який приводиться у відповідність із положеннями 
Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійну 
(професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, Бюджетного 
кодексу України та визначає особливості відносин, що виникають у зв’язку з 
формуванням і розміщенням державного та/або регіонального замовлення на 
підготовку здобувачів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно- 
технічної), післядипломної освіти, аспірантів, асистентів-стажистів, ад’юнктів
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Проектом Закону (реєстр. № 5467), зокрема, встановлюється:
- порядок ф орм ування держ авного зам овлення  у розрізі освітніх, 

освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, 
освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з 
урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та 
наступні за ним два роки та обсягів видатків загального фонду державного 
бюджету на зазначені цілі;

- порядок ф орм ування р егіо на льно го  зам овлення  на підготовку фахівців, 
робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах у  зв’язку із 
передачею фінансування з державного бюджету до місцевих бюджетів 
відповідно до Бюджетного кодексу України та визначається відповідна 
термінологія.

Оскільки, відповідно до підпункту в) пункту 2 частини першої статті 89 
Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів 
сільських, селищних, міських територіальних громад, належ ат ь видат ки на  
ф ахову передвищ у освіт у  (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах 
регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти комунальної 
власності, засновником яких є міська, сільська або селищна рада) (підпункт “в” 
пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1794-УІІІ від 20.12.2016, № 2233-УШ від 07.12.2017, № 2621 -VIII
від 22.11.2018; в редакції Закону № 293-ІХ від 14.11.2019; із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 907-ІХ від 17.09.2020 - вводит ься в дію  з 1 січня  
2021 року) та відповідно до підпункту “б'1” пункту 2 частини першої статті 90 
Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджету 
Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, належ ат ь видат ки на  
ф ахову передвищ у освіт у  (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах 
державного та/або регіонального замовлення у закладах фахової передвищої 
освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених 
у підпункті “в” пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)(пункт 2 
частини першої статті 90 доповнено підпунктом “б"1” згідно із Законом № 293- 
ІХ від 14.11.2019) - підготовка фахівців з фаховою передвищою освітою 
здійснюється, в тому числі і на умовах регіонального замовлення.

Таким чином, новою редакцією проекту Закону (реєстр. № 5467) 
враховано положення чинного законодавства України, зокрема щодо 
забезпечення державного та/або регіонального замовлення на підготовку 
здобувачів фахової передвищої освіти, як засобу державного та/або 
регіонального регулювання задоволення потреб економіки держави/регіону та 
суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права 
громадян на здобуття освіти, що здійснюється в межах видатків державного та 
відповідних місцевих бюджетів, які передбачаються на оплату послуг з 
підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, на умовах державного та/або 
регіонального замовлення у відповідних закладах освіти.

С  око люк 596-67-73
Заступник Міністра 
економіки України Світлана ГЛУЩЕНКО


