ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Юридична адреса: 01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2
Адреса для листування: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6
Тел./факс: (044) 462-47-46

TRADE UNION OF EDUCATION AND
SCIENCE WORKER OF UKRAINE
2, Maidan Nezalezhnosti, Kyiv, Ukraine, 01012
Tel./fax: +380 (44) 462-47-46

Е-mail: sekr.osvita@gmail.com Website: www.pon.org.ua
Розрахунковий рахунок: UA263223130000026002010078760 в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), КОД ЄДРПОУ: 02605316

21.02.2020 №02-5/171

Кабінет Міністрів України

Профспілка працівників освіти і науки України звертається з приводу
необхідності 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», 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 без статусу окремих юридичних
осіб, та передачі їх на фінансування з місцевих бюджетів, як такого, що не
відповідає нормам Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
фахову передвищу освіту».
Згідно з частиною 4 статті 22 Закону України «Про освіту» заклад освіти
може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за
різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про вищу
освіту» (далі Закону) коледж є закладом вищої освіти або структурним
підрозділом університету, академії чи інституту, що провадить освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра.
Відомості про коледж, який є структурним підрозділом університету, академії чи
інституту, включаються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Відповідно до частини 7 статті 32 Закону України «Про вищу освіту» та
статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту» структурним
підрозділом, зокрема й відокремленим, закладу вищої освіти може бути фаховий
коледж.
Згідно з частиною 2 статті 32 Закону заклади вищої освіти мають рівні
права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, у тому числі мають
право виступати засновником чи співзасновником закладів фахової передвищої
освіти та коледжів, утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні
підрозділи.
Відповідно до частини 2 статті 33 Закону структурні підрозділи
утворюються рішенням вченої ради закладу вищої освіти у порядку, визначеному
цим Законом і статутом закладу вищої освіти.
Згідно з частиною 2 статті 36 Закону вчена рада, яка є колегіальним органом
управління закладу вищої освіти, ухвалює за поданням керівника закладу вищої
освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних
підрозділів.
Зміст частини 3 статті 43 Закону стосовно призначення та звільнення
керівників коледжів, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти,
також свідчить про право на існування коледжів в структурі університетів,
інституті, академій.

Зазначене розпорядження не відповідає також щойно внесеним змінам до
статті 33 Закону стосовно права на існування коледжів в структурі університетів,
інститутів, академій (закон від 18.12.2019 № 392-IX). Частиною 9 статті 33 у
новій редакції зокрема передбачено, що територіально відокремлені структурні
підрозділи закладу вищої освіти у формі коледжів утворюються з метою
задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та
наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.
Відомості про територіально відокремлений структурний підрозділ закладу вищої
освіти вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Про коледжі, як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів,
які отримали ліцензію на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або
ступеня бакалавра, йдеться також у пункті 121 частини 2 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про вищу освіту».
Прийняття зазначеного розпорядження не лише суперечить законодавству в
частині порушення права вищих закладів освіти на їхню автономію, звуження
прав на самостійне рішення про створення структурних підрозділів, а й загрожує
повному знищенню такої ланки освіти як коледжі, оскільки місцеві бюджети без
передачі відповідного фінансування на місця не спроможні утримувати їх.
Проблема подальшого збереження коледжів, як структурних підрозділів
університетів, академій, інститутів, недопущення їх ліквідації та необхідності
підготовки кваліфікованих кадрів освітнього рівня бакалавра в подальшому для
задоволення потреб особистості та відповідних галузей економіки
обговорювалася на засіданні членів Ради та членів правління Всеукраїнської
асоціації працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з
залученням представників профспілок. З відповідними пропозиціями звертаються
також організаційні ланки Профспілки працівників освіти і науки України.
Враховуючи зазначене, вимагаємо негайного 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».

Голова Профспілки

Г.Ф. Труханов

