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01.04.2020 №02-5/230                              Голові Комітету з питань освіти, науки 
                                                                   і інновацій Верховної Ради України 

           Бабаку С.В. 
 
                                               Шановний Сергію Віталійовичу! 
 

Профспілка працівників освіти і науки України знову звертається до Вас з 

приводу розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1412-р 

«Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми 

власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки», яким 

передбачається примусове виділення зі складу закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що є їх 

структурними підрозділами, та передачі їх на фінансування з місцевих бюджетів. 
В попередньому листі від 21.02.2020 № 02-5/170 Профспілка вимагала 

скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1412-р 
як такого, що не відповідає нормам Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», з відповідними обґрунтуваннями. 
На адресу Профспілки надійшла відповідь з Міністерства юстиції України, 

на звернення Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 11 березня 2020 
року № 04-24/10-407 до Кабінету Міністрів України з цього приводу, яке за 

дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України від 19 березня 2020 року № 

11200/1/1-20 розглядало нашого листа.    
В листі від 30.03.2020 № 14954/4161-4-20/7.2.3 Міністерство юстиції 

України повідомляє, що порушене питання не належить до компетенції Мін’юсту. 
Водночас повідомлено, що відповідно до пункту 38 Правил підготовки проектів 

актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 вересня 2005 року № 870, проект акта про скасування акта 

Кабінету Міністрів України готується: у разі його невідповідності законам 

України та у разі прийняття його з перевищенням повноважень Кабінету 

Міністрів України. 
У зв’язку з зазначеним та з метою дотримання законодавства про освіту 

розраховуємо на вжиття більш дієвих заходів для скасування розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1412-р «Питання управління 

окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать 

до сфери управління Міністерства освіти і науки». 
 
Додаток: лист Міністерства юстиції України на 2 аркушах. 
 
 
 
З повагою 
Голова Профспілки                                                                  Г.Ф.Труханов 
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Щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 грудня 2019 року № 1412 

Міністерством юстиції України у зв’язку з вашим листом від 21 лютого 
2020 року № 02-5/170, надісланим листом Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 19 березня 2020 року № 11200/1/1-20 (до звернення Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 11 березня 
2020 року № 04-24/10-407), щодо скасування розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1412 «Питання управління 
окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать 
до сфери управління Міністерства освіти і науки» повідомляється, що 
порушене питання не належить до компетенції Мін’юсту, який діє відповідно 
до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228.

Так, відповідно до підпунктів 3 та 32 пункту 4 зазначеного Положення 
Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань: здійснює правову 
експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на 
розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на 
розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої 
ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його 
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

Крім того, інформуємо, що відповідно до пункту 38 Правил підготовки 
проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 вересня 2005 року № 870, проект акта  про  скасування  
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акта Кабінету Міністрів України готується: у разі його невідповідності 
Конституції та законам України, актам Президента України; у разі  прийняття  
його  з  перевищенням повноважень Кабінету Міністрів України; на виконання 
доручення Президента України про скасування акта Кабінету Міністрів 
України,  що містяться у відповідному указі або розпорядженні.

Водночас зазначаємо, що головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сферах освіти і науки, є Міністерство освіти і науки України, яке відповідно до 
покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства 
з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо 
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету 
Міністрів України (абзац другий пункту 1, підпункт 1 пункту 4 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630).

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Анна Грудецька 279 55 91
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