Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України
Про виконання Плану заходів
з впровадження в Україні Ініціативи
"Партнерство "Відкритий Уряд"
На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України від 20.03.2014 р.
№ 46764/3/1-13 інформуємо, що Міністерство освіти і науки України постійно
працює над удосконаленням взаємодії з громадськістю, посиленням впливу
інститутів громадянського суспільства на прийняття суспільно важливих
рішень через проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих
питань життя суспільства і держави.
Так, у 2013 році проведено близько 500 заходів за участю громадськості
з обговорення 160 питань/проектів рішень, що стосуються суспільноекономічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян,
задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів, з них: 56 засідань круглих столів, 58 зустрічі з громадськістю,
73 конференцій та форумів, 18 теле-, радіо дебатів, 8 Інтернет-конференцій,
проведено 217 електронних консультацій та 96 інших заходів.
З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами, ефективної взаємодії Міністерства з інститутами громадянського
суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства,
врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної
політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної
власності при Міністерстві діє Громадська рада, склад якої затверджено
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.05.2012 № 623.
У 2013 році Громадською радою опрацьовано понад 50 проектів
нормативно-правових актів, що надавалися Міністерством для громадського
обговорення, та надано 65 пропозицій і зауважень до них. Зокрема

розглядалися: Положення про післядипломну освіту, Типове положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів, проект Закону України "Про
громадські об’єднання", проект Типових штатних нормативів районних
(міських – у містах без районного поділу) методичних кабінетів і центрів,
Концепція розвиту неперервної педагогічної освіти, Умови прийому до вищих
навчальних закладів України в 2013 році та інші, проектів Концепції
профільного навчання в старшій школі, Положення про учнівський та
студентський гуртожиток професійно-технічного та вищого навчального
закладу, Закону України "Про громадські об’єднання", Закону України "Про
професійну освіту", Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про позашкільну освіту", змін до Умов прийому до вищих навчальних
закладів України в 2014 році та інші.
Значна увага приділяється Міністерством питанням розвитку
студентського самоврядування, взаємодії зі студентськими громадськими
організаціями.
Так, протягом 2013 року було здійснено цілу низку заходів з метою
координації та підтримки роботи органів студентського самоврядування.
Зокрема, проведена робота щодо внесення змін і доповнень до статутів
вищих навчальних закладів щодо діяльності та підвищення статусу органів
студентського самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань
студентського самоврядування.
Надано підтримку та сприяння в організації і проведенні студентських
форумів, конференцій, круглих столів та нарад з представниками органів
студентського самоврядування, зокрема Міжнародний форум органів
Студентського самоврядування: «Розвиток Студентського самоврядування –
важливий чинник вдосконалення молодіжної політики», Всеукраїнська літня
школа «Розвиток студентського самоврядування як запорука розвитку
демократичної держави», яка зібрала близько 100 лідерів студентського
самоврядування. Учасники школи обговорили актуальні студентські та
молодіжні питання. Зокрема, пропозиції щодо стратегії розвитку молодіжної
політики в Україні, залучення фінансування для реалізації студентських та
молодіжних проектів, прослухали тренінги на теми: історія розвитку
студентського самоврядування в Україні, патріотичне виховання, лідерство,
тайм менеджмент, написання проектів, та ін. А також обмінялися досвідом
діяльності органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах
України.
У січні та березні 2013 року були проведені засідання новосформованого
складу Президії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві, який
відповідно до нової редакції Положення про Всеукраїнську студентську раду
при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України (затверджено
наказом МОНмолодьспорту від 02.06.2011 № 514) обрано на звітно-виборчих
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засіданнях республіканської (в Автономній Республіці Крим), обласних та
міських (у містах Києві та Севастополі) Колегій Всеукраїнської студентської
ради та затверджено наказом МОНмолодьспорту від 21.12.2012 № 1463.
У квітні 2013 року була проведена звітно-виборча Конференція
Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти науки Україні, на
якій був обраний новий голова Ради та прийняті зміни до положення Ради.
Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України
активно долучилася до організації і проведення Фестивалю молоді, що відбувся
4 – 6 вересня в м. Києві за участі Президента України Віктора Федоровича
Януковича. Це дало можливість долучити близько 200 лідерів органів
студентського самоврядування з різних регіонів України.
Принагідно повідомляємо, що ця інформація направлена на електронну
адресу: nyn@dir.gov.ua для розміщення на офіційному веб-сайті Ініціативи в
Україні.

Заступник Міністра –
керівник апарату
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