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Протокол № 6 

Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “30” квітня 2015 р.   17.00 

            

Слухали: головуючого зборів Міщука А.В., який повідомив результати 

реєстрації: зареєструвалося 47 членів, на засіданні також присутні громадські 

активісти Хома В., Данилевський В.М., Кушнір С., Матвіюк К.І., 

представники спортивних громадських організацій: Білик А.В., Краснюк 

Ю.А., Повх О.В., Михалець Л.С.  Міщук А.В. ознайомив присутніх з 

порядком денним та запропонував його затвердити. 

 

Виступили: 

Довбуш В.В., вніс пропозицію включити до порядку денного інформацію 

щодо доцільності висадження алеї на честь міст-побратимів Російської 

Федерації. 

Велиган В.Р., який запропонував включити до порядку денного питання 

щодо суду над особами, які поширювали газету «Новоросія» в м. 

Хмельницькому. 

Баєва Т.Ф., яка запропонувала включити до порядку денного питання щодо 

побудови об’їзної дороги біля селища Чорний Острів. 

Довбуш В.В., вніс пропозицію заслухати інформацію щодо створення 

антикорупційного бюро. 

 

Голосували: Про включення вищевказаних питань до порядку денного. 

 

«За» - 37 

«Проти» - 2 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Порядок денний засідання Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

 

 

1. Інформація щодо створення антикорупційного бюро. 

2. Інформація щодо доцільності висадження алеї на честь міст-побратимів 

Російської Федерації. 

3. Про підтримку резолюції круглого столу щодо доцільності продажу 

землі сільськогосподарського призначення 

4. Щодо роботи управління молоді та спорту ОДА 
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5. Щодо роботи екологічних служб  та екологічної ситуації в Хмельницькій 

області 

6. Про відвідування засідань членами Громадської ради 

7. Про затвердження бланку посвідчення члена Громадської ради та про 

виконання і  реагування на звернення Громадської ради. 

8. Щодо побудови об’їзної дороги біля селища Чорний Острів. 

9. Про план консультацій ОДА з громадськістю. 

10.  Щодо роботи фонду підтримки підприємництва. 

11.  Щодо навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника у 

вищих навчальних закладах Хмельницької області  

12. Про проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників 

на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території області. 

13.  Щодо суду над особами, які поширювали газету «Новоросія» в м. 

Хмельницькому. 

14. .Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного 

 

«За» - 47 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 

 

 

1. Інформація щодо створення антикорупційного бюро. 

 

Слухали: 

Хому В., який повідомив присутнім інформацію створення та принципи 

роботи антикорупційного бюро та закликав приєднатися до 

загальнонаціонального руху «Ні хабарництву! Я не даю і не беру хабарів».  

 

2. Інформація щодо доцільності висадження алеї  

на честь міст - побратимів Російської Федерації. 

 

Слухали: Данилевського В.М., який повідомив членам Громадської ради 

інформацію про те, що в мікрорайоні Озерна м. Хмельницького висадили 

алею дерев на честь міст-побратимів, серед яких є міста країни-агресора 

Росії. 

 

Виступили: 

Кушнір С., який повідомив, що дерева були висаджені відповідно до списку 

міст-побратимів, що був затверджений Хмельницькою міською радою. 
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Міщук А.В., який запропонував звернутись до голови ОДА, голови обласної 

ради та Хмельницького міського голови щодо розгляду доцільності  

використання символів країни-агресора на теренах області, а також 

доцільності дотримання угод міст-побратимів Російської Федерації.  

 

Голосували: Про звернення до голови ОДА, голови обласної ради та 

Хмельницького міського голови щодо розгляду доцільності  використання 

символів країни-агресора на теренах області, а також доцільності дотримання 

угод міст-побратимів Російської Федерації. 

 

«За» - 30 

«Проти» - 1 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 
 

 

3. Про підтримку резолюції круглого столу щодо доцільності продажу 

землі сільськогосподарського призначення 

 

Слухали: 

Матвіюка К.І., щодо продажу землі сільськогосподарського призначення. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який зачитав звернення круглого столу (додаток 1). 

Подольська Р.І., яка запропонувала підтримати законопроект «ВО 

«Батьківщина» щодо мораторію на продаж землі. 

Букацький М.І., який наголосив на важливості цього питання. 

Міщук А.В., який запропонував взяти дане звернення  круглого столу за 

основу та направити відповідні звернення Президенту України Порошенку 

П.О.,  Голові Верховної Ради Гройсману В.Б.,  Прем’єр – міністру України 

Яценюку А.П., голові облдержадміністрації Загородному М.В. 

 

Голосували: про взяття даного звернення  круглого столу за основу та 

направлення відповідних звернень Президенту України Порошенку П.О.,  

Голові Верховної Ради Гройсману В.Б.,  Прем’єр – міністру України 

Яценюку А.П., голові облдержадміністрації Загородному М.В. 

 

«За» - 47 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 
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4. Щодо роботи управління молоді та спорту ОДА 

 

Слухали: 

Повха В.В., який наголосив на непрофесіоналізмі Мерлені І.О. як керівника 

управління та запропонував підготувати звернення до голови ОДА щодо 

звільнення її з посади та проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади. 

 

Виступили: 

Білик А.В., який висловив прохання  підтримати звернення зборів 

спортивних громадських організацій області та допомогти у вирішенні цього 

питання. 

Михалець Л.С., який зазначив, що Мерлені І.О. ставить особисті амбіції 

вище загальнообласних.  

Краснюк Ю.А., який наголосив на тому, що Мерлені І.О. не приділяла 

належної уваги розвитку олімпійських видів спорту. 

Повх О.В., яка зауважила, що начальник управління не розуміє, що несе 

відповідальність та є держслужбовцем, і навіть на судах від її імені 

виступають відповідальні особи, які не мають жодного відношення до 

управління молоді та спорту. 

Данкевич І.Т., який зазначив, що Мерлені І.О. проігнорувала запрошення на 

засідання Громадської ради. 

 

Голосували:  про звернення до голови ОДА з пропозицією звільнити з 

посади начальника управління молоді та спорту Мерлені І.О., зважаючи на 

організаційні та професійні прорахунки в роботі, та, в зв’язку з цим,  

оголосити конкурс на заміщення посади начальника управління молоді та 

спорту Хмельницької ОДА. 

*Примітка: на момент голосування у залі присутні 38 членів Громадської 

ради. 

«За» - 19 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

5. Щодо роботи екологічних служб  та екологічної ситуації в 

Хмельницькій області 

 

Слухали: 
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Сагайдака Г.А.,  який довів до присутніх інформацію щодо екологічного 

стану області та про ситуацію щодо забруднення річки Південний Буг. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який зазначив, що вода у річці залишається брудною та 

наголосив на необхідності інформування населення про це. 

Баєва Т.Ф., яка зауважила, що робоча група, створена при ОДА, не показує 

належного результату у вирішенні питання забруднення річки. 

Сагайдака Г.А.,  який запропонував звернутися до голови 

облдержадміністрації і звернути його увагу на необхідність 100 % 

фінансування обласних екологічних програм та щорічно передбачати на 

зазначені цілі не менше 5% бюджету області. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА з пропозицією опублікувати в 

газеті «Подільські вісті» інформацію про забруднення річки Південний Буг зі 

звітом відповідальних структур та взяти на особливий контроль питання 

побудови очисних споруд Наркевицького  цукрового заводу. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА щодо необхідності 100 % 

фінансування обласних екологічних програм та щорічно передбачати на 

зазначені цілі не менше 5% бюджету області. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

6. Про відвідування засідань членами Громадської ради 

 

Слухали: 

Кошай Н.А., яка довела присутнім інформацію щодо відвідування засідань 

Громадської ради. Відповідно до аналізу графіка відвідувань, засідання не 

відвідували (без поважних причин): Дорош С.І. (4 засідання поспіль),  

Криштофор Р.В. (4 засідання поспіль), Назаревич І.С. (5 засідань поспіль), 
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Овчарук В.В. (4 засідання поспіль), Побережний А.І. (4 засідання поспіль), 

Смаль Ю.В. (4 засідання поспіль). 

 

Виступили: 

Побережний А.І., який зазначив, що не знав, що засідання Громадської ради 

проводились та заявив, що надалі буде працювати як активний член 

Громадської ради. 

Кошай Н.А., яка зазначила, що в зв’язку зі станом здоров’я Смаль Ю.В. не 

має можливості відвідувати засідання, тому просить рахувати його 

відсутність на засіданнях з поважних причин. 

Данкевич І.Т., який зазначив, що зважаючи на особисті обставини, що 

склалися , він складає повноваження члена Громадської ради. 

 

 

Голосували: про виключення Дороша С.І. з членів Громадської ради при 

ОДА та зміну кількості її членів на 73.  

 

«За» - 32 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про виключення Криштофора Р.В. з членів Громадської ради 

при ОДА та зміну кількості її членів на 72. 

 

«За» - 31 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про виключення Назаревич І.С. з членів Громадської ради при 

ОДА та зміну кількості її членів на 71. 

 

«За» - 33 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про виключення Овчарук  В.В.. з членів Громадської ради при 

ОДА та зміну кількості її членів на 70. 
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«За» - 32 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про виключення Данкевича І.Т. з членів Громадської ради при 

ОДА та зміну кількості її членів на 69. 

 

«За» - 32 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: 

Міщука А.В., який вніс пропозицію перенести питання виключення Смаля 

Ю.В. на наступне засідання та доручити секретарю Кошай Н.А. попередити 

останнього про розгляд цього питання. 

 

Голосували: про перенесення питання виключення Смаля Ю.В. на наступне 

засідання та доручення секретарю Кошай Н.А. попередити останнього про 

розгляд цього питання. 

 

«За» - 32 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА щодо внесення змін до 

розпорядження про кількісний та якісний склад Громадської ради при 

Хмельницькій ОДА. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

7. Про затвердження бланку посвідчення члена Громадської ради 

 та про виконання і  реагування на звернення Громадської ради. 

 

Слухали:  
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Довбуша В.В., який повідомив інформацію про виконання та реагування на 

звернення Громадської ради та запропонував затвердити бланк посвідчення 

члена Громадської ради. 

Ковальчук І.І., яка запропонувала звернутися до голови ОДА щодо надання 

відповідей на питання, які були задані на засіданні від 19.03.2015р. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА щодо забезпечення участі у 

засіданнях Громадської ради відповідальних посадових осіб ОДА. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про затвердження бланку посвідчення члена Громадської ради. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

8. Щодо побудови об’їзної дороги біля селища Чорний Острів. 

 

Слухали: 

Баєву Т.Ф., яка поінформувала присутніх по даному питанню та висловила 

пропозицію звернутися до голови ОДА з проханням розглянути питання 

щодо створення об’їздної дороги в обхід смт Чорний Острів. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА з проханням розглянути питання 

щодо створення об’їздної дороги в обхід смт Чорний Острів. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

9. Про план консультацій ОДА з громадськістю. 

 

Слухали:  
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Ковальчук І.І., яка зауважила на недостатньому виконанні плану 

представниками ОДА та запропонувала звернутися до голови ОДА з цього 

питання. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА з пропозицією розглянути 

питання невиконання плану консультацій ОДА з громадськістю. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

10. Щодо роботи фонду підтримки підприємництва. 

 

Слухали: 

Ковальчук І.І., яка зазначила, що оскільки відповідальна особа за роботу 

фонду не прийшла на засідання Громадської ради, є прохання повторно 

включити це питання до порядку денного наступного засідання Громадської 

ради. 

 

Голосували: про повторне включення питання роботи фонду підтримки 

підприємництва до порядку денного наступного засідання Громадської ради. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

11. Щодо навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника у вищих навчальних закладах Хмельницької області. 

 

Слухали:  

Габінета Д.А., який виклав суть питання та зачитав звернення до 

Міністерства освіти та науки та до департаменту освіти та науки ОДА 

(додаток 2). 

 

Голосували: про прийняття даного звернення та направлення його до 

Міністерства освіти та науки та до департаменту освіти та науки ОДА. 

 

«За» - 37 

«Проти» - 1 
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«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

12. Про проведення конкурсів щодо визначення автомобільних 

перевізників на приміських та міжміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території області. 

 

Слухали: 

Миронова Р.С.,  який поінформував присутніх щодо проведення конкурсів 

щодо визначення автомобільних перевізників на приміських та міжміських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

території області. Запропонував звернутися до голови ОДА щодо збільшення 

кількості членів конкурсної комісії на 4 особи та включити до неї 

представників Громадської ради Савчука А.М., Миронова Р.С., Мороз С.В., 

Довбуш В.В. 

 

Голосували: про звернення до голови ОДА щодо збільшення кількості 

членів конкурсної комісії на 4 особи та включити до неї представників 

Громадської ради Савчука А.М., Миронова Р.С., Мороза С.В., Довбуша В.В. 

 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

13. Щодо суду над особами, які поширювали газету «Новоросія» 

 в м. Хмельницькому. 

 

Слухали: 

Велигана В.Р., який повідомив присутніх щодо рішення суду над особами, 

які поширювали газету «Новоросія» в м. Хмельницькому та запропонував 

звернутися до ХОДТРК «Поділля-Центр» щодо висвітлення цього питання в 

програмі «Сцена». 

 

Голосували: про звернення до ХОДТРК «Поділля-Центр» щодо висвітлення 

питання суду над особами, які поширювали газету «Новоросія» в м. 

Хмельницькому в програмі «Сцена» та доручення Велигану В.Р. 

представляти на даній програмі Громадську раду. 

 

«За» - 38 
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«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

 

Різне. 

 

Виступили:  

Міщук А.В., який запропонував: 

 14.05.2015р. о 17:00 провести засідання Правління Громадської ради; 

 28.05.2015р. о 17:00 провести засідання Громадської ради. 

                     

Голосували: про проведення засідання Правління Громадської ради 

14.05.2015р. о 17:00 та проведення чергового засідання Громадської ради 

28.05.2015р. о 17:00. 
 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 
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Додаток 1 
 

Президенту України Порошенку П.О., 

Голові Верховної Ради  Гройсману В.Б., 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

 

Шановні керівники української держави! 

 

З0 березня 2015 року Президентом України запропоновано провести 

обговорення питання. Дискусію щодо припинення мораторію на продаж 

землі сільськогосподарського призначення. 

Ми, Громадська рада при Хмельницькій облдержадміністрації, 

обговорили це питання на засіданні 30 квітня поточного року та, взявши до 

уваги пропозиції розширеного круглого столу громадськості Хмельниччини, 

який відбувся 28 квітня 2015 року в місті Хмельницькому за участю 

Народних депутатів України, представників місцевої влади, керівників 

великих сільськогосподарських підприємств, фермерів, власників земельних 

паїв, представників політичних партій та громадських організацій, дійшли 

наступної думки. 

Якщо бути відвертими зі своїм народом, то дискусію про припинення 

дії мораторію на продаж землі потрібно вести не тільки в економічній 

площині, скільки в площині порушення нашого природного права на життя. 

Права залишатися українцями і жити на споконвічній своїй землі. Адже 

абсолютна більшість українців через свою бідність не матиме навіть доступу 

до ринку землі, а селяни-власники земельних паїв фактично будуть лише 

об’єктами цього ринку. Землю в Україні скуплять члени кількох багатих 

родин. Котрі не є етнічними українцями та представники іноземного капіталу 

через підставних осіб. Через короткий час ці нові власники землі почнуть 

масово витісняти корінний народ зі своїх споконвічних земель. А Україну 

чекатимуть нові потрясіння, адже обездолений та обманутий народ, 

прозрівши, обов’язково стане на захист землі своїх пращурів! 

Продаж землі – катастрофа для нашого народу, яка за наслідками 

жахливіша за татаро-монгольську навалу і російську окупацію з її 

колективізацією, репресіями та голодомором. 

Впровадження продажу землі – це замах на життя майбутніх поколінь 

українців. А тому, будь – яка протидія цьому буде виправдана. Впродовж 

тисячоліть наш народ зі зброєю в руках захищав нашу землю ціною великої 

крові її зберіг і передав нам. 

То невже ми сьогодні віддамо неньку за зелені папірці? 

Попередня влада, провівши паювання земель та, передаючи селянам 

землю у приватну власність, не могла не розуміти, що селяни з лопатами і 

сапами не дадуть їй ради. Сьогодні, скориставшись їх безпомічністю, вже 

нова, ніби демократична та народна влада виношує плани відібрати вже не 

тільки в селян, але й у всього народу останнє – землю! 
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До питання продажу землі можна буде повернутися тоді, коли в 

Україні не буде війни, наступить економічна стабільність, добробут 

українців досягне рівня високорозвинених країн. 

Тому ми, представники народу України – ваші виборці, вимагаємо від 

вас ініціювати прийняття Верховною Радою України закону про 

продовження мораторію на продаж землі до 2020 року. Необхідно прийняти 

закони, які б унеможливили перетворення України в аграрну колонію. А її 

народ в рабів внутрішнього та зовнішнього великого капіталу. 

Необхідно оцінити загрози та вигоди, які принесе продаж земель 

сільськогосподарського призначення та дати відповідь на ряд запитань: 

- яка максимальна кількість землі може бути в приватній 

власності однієї фізичної особи? 

- Яка максимальна кількість землі може бути в обробітку в 

однієї юридичної особи, фермерського господарства та чи можуть 

іноземці бути фактичними власниками цих юридичних осіб? 

- Хто матиме право на першочергове придбання земельної 

ділянки приватної форми власності та механізм придбання у власність 

землі державної? 

- Яка відповідальність та шляхи збереження родючості 

придбаних земель? 

- Який механізм функціонування вторинного ринку? Чи 

варто вберегтися від проникнення на нього іноземного капіталу? 

- Ряд інших важливих питань. 

 

Зауважимо, що жодний кандидат, жодна політична сила, йдучи на 

вибори, не декларували підтримку продажу землі! 

Тільки народ, який є джерелом влади, має право на вільному 

референдумі вирішувати долю найважливішої своєї святині – родючої 

УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ і на вас покладено обов’язок забезпечити це право! 
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Додаток 2 

Міністерство освіти і науки 

України 

 

30 квітня 2015 року на черговому засіданні Громадської ради при 

облдержадміністрації розглянуто питання щодо ситуації з навантаженням на 

одну ставку науково-педагогічного працівника в поточному році. 

13 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України листом 

№ 1/9-126 довело до відома керівників вищих навчальних закладів України 

«Роз’яснення та рекомендації щодо реалізації наказу Міністерства освіти і 

науки від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних 

планів на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про 

вищу освіту» (далі – «Роз’яснення»). 

Низка положень «Роз’яснень» стосується питань, пов’язаних із 

реалізацією вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» про 

те, що «максимальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік». 

При цьому в «Роз’ясненнях» абсолютно правильно наголошено, що 

зменшення обсягу навчального навантаження науково-педагогічного 

працівника до 600 годин починає діяти з 1 вересня 2015 року, як це 

передбачено абз. 2 ч. 1 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про вищу освіту». 

Проте далі в «Роз’ясненнях» Міністерство освіти і науки України 

незрозуміло з яких підстав зазначає, що вищі навчальні заклади мають право 

прийняти рішення про поступовий перехід з 900 до 600 годин навчального 

навантаження та наводить приклад, відповідно до якого вищі навчальні 

заклади можуть встановити максимальне навантаження: у 2015/2016 

навчальному році – 825 годин, у 2016/2017 навчальному році – 750 годин, у 

2017/2018 навчальному році – 675 годин, у 2018/2019 навчальному році – 

600 годин. 

Разом з тим Міністерство освіти і науки України передбачає 

необхідність запровадження нових навчальних планів, складених відповідно 

до вимог Закону України «Про вищу освіту», вже з 2015 року для всіх осіб, 

які в цей рік вступлять на навчання. Таким чином вже у 2015 році 

відбудеться суттєве зменшення загального навантаження, передбаченого для 

вивчення тієї або іншої навчальної дисципліни, що за умови поступового 

переходу з 900 до 600 годин навчального навантаження матиме наслідком 

незаконне скорочення ставок та вивільнення цілої низки 

висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, в тому числі 

кандидатів та докторів наук, що з однієї сторони сприятиме зростанню 

соціальної напруги в суспільстві, а з іншої завдасть непоправної шкоди стану 

вищої освіти в Україні. 

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги обурення 

Громадськості Хмельниччини з приводу зазначеної позиції Міністерства 

освіти і науки України, просимо: 
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1. Роз’яснити, на підставі якого нормативно-правового акту 

Міністерство освіти і науки України перебрало на себе функції 

законодавчого органу та самочинно дозволило керівникам вищих навчальних 

закладів України порушувати імперативні вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 56 та абз. 2 

ч. 1 Розділу XV Закону України «Про вищу освіту» про те, що з 1 вересня 

2015 року «максимальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік». 

2. Розіслати новий лист, яким зобов’язати керівників вищих 

навчальних закладів неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства 

з питань освіти, в тому числі і абз. 3 ч. 2 ст. 56 та абз. 2 ч. 1 Розділу XV 

Закону України «Про вищу освіту» щодо переходу з 1 вересня 2015 року з 

900 до 600 годин максимального навантаження на одну ставку науково-

педагогічного працівника. 
 

Департамент освіти і науки 

Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

 

30 квітня 2015 року на черговому засіданні Громадської ради при 

облдержадміністрації розглянуто питання щодо ситуації з навантаженням на 

одну ставку науково-педагогічного працівника в поточному році. 

13 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України листом 

№ 1/9-126 довело до відома керівників вищих навчальних закладів України 

«Роз’яснення та рекомендації щодо реалізації наказу Міністерства освіти і 

науки від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних 

планів на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про 

вищу освіту» (далі – «Роз’яснення»). 

Низка положень «Роз’яснень» стосується питань, пов’язаних із 

реалізацією вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» про 

те, що «максимальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік». 

При цьому в «Роз’ясненнях» абсолютно правильно наголошено, що 

зменшення обсягу навчального навантаження науково-педагогічного 

працівника до 600 годин починає діяти з 1 вересня 2015 року, як це 

передбачено абз. 2 ч. 1 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про вищу освіту». 

Проте далі в «Роз’ясненнях» Міністерство освіти і науки України 

незрозуміло з яких підстав зазначає, що вищі навчальні заклади мають право 

прийняти рішення про поступовий перехід з 900 до 600 годин навчального 

навантаження та наводить приклад, відповідно до якого вищі навчальні 

заклади можуть встановити максимальне навантаження: у 2015/2016 

навчальному році – 825 годин, у 2016/2017 навчальному році – 750 годин, у 

2017/2018 навчальному році – 675 годин, у 2018/2019 навчальному році – 

600 годин. 
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Разом з тим Міністерство освіти і науки України передбачає 

необхідність запровадження нових навчальних планів, складених відповідно 

до вимог Закону України «Про вищу освіту», вже з 2015 року для всіх осіб, 

які в цей рік вступлять на навчання. Таким чином вже у 2015 році 

відбудеться суттєве зменшення загального навантаження, передбаченого для 

вивчення тієї або іншої навчальної дисципліни, що за умови поступового 

переходу з 900 до 600 годин навчального навантаження матиме наслідком 

незаконне скорочення ставок та вивільнення цілої низки 

висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, в тому числі 

кандидатів та докторів наук, що з однієї сторони сприятиме зростанню 

соціальної напруги в суспільстві, а з іншої завдасть непоправної шкоди стану 

вищої освіти в Україні. 

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги обурення 

громадськості Хмельниччини з-приводу зазначеної позиції Міністерства 

освіти і науки України, просимо чітко висловити позицію Департаменту 

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з приводу 

того, яким відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» має бути з 

1 вересня 2015 року максимальне навантаження на одну ставку науково - 

педагогічного працівника у вищих навчальних закладах Хмельницької 

області. 
 


