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Містить корупціогенні фактори та інші зауваження 

  

Опис Постанови 

  

Постановою затверджено Порядок переведення здобувачів фахової передвищої 

освіти, які  навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших  

закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів  

державного або місцевого бюджету. 

Порядок визначає механізм переведення здобувачів фахової  передвищої освіти, 

які навчаються за державним (регіональним) замовленням у разі анулювання ліцензії 

закладу освіти на  провадження освітньої діяльності,  закінчення строку дії сертифіката 

(рішення) про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми або неотримання 

закладом освіти рішення  (сертифіката) про її акредитацію, до цього або іншого закладу 

освіти на  аналогічну акредитовану програму в межах такої ж спеціальності та форми 

здобуття освіти для  завершення навчання за державним (регіональним) замовленням (за 



кошти  державного (відповідного місцевого) бюджету) для здобуття освітньо 

професійного ступеню фахового молодшого бакалавра.  

В загальному, вказаний Порядок створює надмірні обтяження для здобувачів 

освіти, а також створює механізм звільнення з посад «неугодних» державним органам  

керівників закладів освіти. 

 

Корупціогенні фактори 

  

1. Надмірні дискреційні повноваження 

1.1. Відповідно до абз. 2 п. 4 Порядку, центральний орган виконавчої влади (орган 

місцевого самоврядування) чи  інший державний орган, до сфери управління якого 

належить заклад освіти, де навчається здобувач освіти, може інформувати здобувача 

освіти стосовно  закладів освіти, що належать до сфери його управління, в яких 

аналогічна освітньо-професійна програма в межах такої ж спеціальності акредитована, і  

які можуть зарахувати здобувачів для завершення навчання за такою ж формою  

здобуття освіти». 

Вказана норма наділяє орган, до сфери управління якого належить заклад освіти 

надмірним дискреційним повноваженням. Встановлення саме права, а не  обов’язку 

інформувати здобувача освіти про інші акредитовані заклади освіти, що дає такому 

органу можливість на власний розсуд обирати варіант своєї поведінки, а саме визначати 

яких здобувачів освіти інформувати, а яких ні, що може сприяти виникненню 

корупційних ризиків..  

Також, варто вказати, що Порядок не визначає підстав відмови та порядку 

інформування здобувача освіти про інші акредитовані заклади освіти, що дає 

можливість органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, на власний 

розсуд  встановлювати підстави відмови здобувачам освіти у наданні інформації про 

акредитовані заклади освіти. 

Це ж зауваження стосується і абз. 3 п. 4 Порядку, відповідно до якого «Якщо у 

сфері управління центрального органу виконавчої влади (органу місцевого 

самоврядування) чи іншого державного органу, до сфери управління  якого належить 

заклад освіти, де навчається здобувач, немає закладів освіти, зазначених у абзаці 

другому цього пункту, то засновник звертається до МОН, де йому можуть бути 

запропоновані варіанти переведення здобувачів до  закладів фахової передвищої освіти, 

в яких аналогічна освітньо-професійна  програма в межах тієї самої спеціальності 

акредитована». 

Загалом, у п. 4 Порядку йдеться мова про право здобувача освіти, за умови 

анулювання сертифіката про акредитацію відповідної освітньо-професійної  програми, 

обрати інший заклад освіти. Однак реалізація такого права повністю залежить від 

реалізації надмірних дискреційних повноважень органами державної влади, що 

сприятиме можливим корупційним зловживанням з їх сторони. 



1.2. Відповідно до абз. 3 п. 5 Порядку, у випадку прийняття позитивного рішення 

щодо заяви здобувача, керівник закладу освіти затверджує наказ про зарахування 

здобувача на навчання з певної дати і встановлює строк ліквідації академічної різниці, 

що становить не менше 30 днів, але не більше шести місяців після дати зарахування 

здобувача. 

При цьому, Порядок не визначає підстав за яких керівник закладу освіти приймає 

рішення про зарахування здобувача освіти чи відмову у його зарахуванні, що наділяє 

керівника відповідного закладу надмірним дискреційним повноваженням приймати 

рішення на власний розсуд, що сприяє виникненню корупційних ризиків. 

Також, з метою запобігання затягування процесу зарахування здобувача освіти 

до закладу, у вказаному положенні варто уточнити термін протягом якого має бути 

затверджений наказ про зарахування «після прийняття позитивного рішення». Адже 

відсутність чітко вказаного терміну може сприяти затягуванню затвердження наказу про 

зарахування, що знову ж таки створює можливості для корупційних зловживань. 

1.3. Відповідно до абз. 2 п. 6 Порядку, рішення щодо виплати стипендії 

приймається стипендіальною комісією закладу освіти за новим місцем навчання 

здобувача на підставі поданих ним документів (зокрема, залікової книжки; виписки з 

банківського рахунка про виплачену стипендію за  попередні місяці…тощо)». 

При цьому, у вказаному положенні не визначено строки прийняття рішення 

стипендіальною комісією, а також не передбачено вичерпного переліку документів, які 

можуть вимагатися стипендіальною комісією.  

Таким чином, встановлюються надмірні дискреційні повноваження, адже 

підстава прийняття рішення щодо виплати стипендії, може на власний розсуд 

визначатися стипендіальною комісією, що створює неабиякі корупційні ризики.  

 

 2. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності осіб 

 

Відповідно до абз. 3 п. 6  Порядку «на керівника закладу освіти за новим місцем 

навчання здобувача покладається відповідальність за недопущення випадків отримання 

здобувачем належного йому відповідно до законодавства соціального забезпечення,  

включаючи виплату соціальної та академічної стипендій, у кількох закладах  освіти 

одночасно». 

При цьому, Порядком не визначається вид та порядок притягнення до такої 

відповідальності, що робить вказане положення фактично незастосовним. 

 

Інші зауваження 

Пунктом 3 Порядку визначено, що у разі якщо у закладі освіти закінчується строк 

дії сертифіката (рішення) про акредитацію певної освітньо-професійної програми, і 

заклад освіти не отримав сертифіката (рішення) про акредитацію такої освітньо-

професійної програми, керівник закладу освіти у строк, що становить не менш як 30 днів 



до закінчення строку дії сертифіката (рішення), зобов’язаний поінформувати про 

зазначене здобувачів і засновника та розмістити інформацію про зазначене на  

офіційному вебсайті закладу освіти. Доцільно було б передбачити яким чином та у якій 

формі повинно здійснюватися таке інформування. 

 

 


