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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________

Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення (прийом, випуск) на 
підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення 
кваліфікації у закладах вищої та фахової передвищої освіти, що належать 
до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики 
України, у 2022 році

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня      
2022 р. № 769 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів у 2022 році» та на підставі рішення Конкурсної комісії 
Міністерства культури та інформаційної політики України з відбору 
виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-
педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації (протокол № 1 від  
15 липня 2022 року)

 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити закладам вищої та фахової передвищої освіти, що належать 
до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики 
України, розподіл обсягів державного замовлення (прийом, випуск) на 
підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення 
кваліфікації на 2022 рік у розрізі освітніх рівнів, галузей знань, спеціальностей 
та форм навчання, з урахуванням обсягів, необхідних для забезпечення 
прийому осіб, визначених абзацом третім частини третьої статті 44 Закону 
України «Про вищу освіту» та частини першої статті 4 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту» (додається).

2. Директорату культури та мистецтв довести до закладів вищої та фахової 
передвищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства культури та 
інформаційної політики України, затверджені обсяги державного замовлення 
на 2022 рік та оприлюднити на офіційному сайті МКІП обсяги державного 
замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та 
підвищення кваліфікації у закладах вищої та фахової передвищої освіти, що 
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належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики 
України, у 2022 році.

3. Керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, що належать до 
сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України:

1) забезпечити виконання державного замовлення на прийом та випуск 
фахівців з вищою освітою в обсягах, визначених у додатках до цього наказу;

2) внести протягом двох днів з дня отримання планових показників 
державного замовлення дані про отриманий обсяг державного замовлення у 
розрізі освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів, форм навчання та 
напрямів (спеціальностей) до Єдиної державної бази з питань освіти та 
розмістити їх на офіційному вебсайті закладу вищої освіти;

3) надати Директорату культури та мистецтв: 
до 1 листопада 2022 року – звіт про виконання державного замовлення на 

прийом фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів;
до 15 листопада 2022 року – звіт про виконання державного замовлення на 

прийом до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та 
докторантури.

4. Взяти до уваги, що персональна відповідальність за виконання 
державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою та фахової 
передвищої освітою та достовірність звітності за результатами вступної кампанії 
2022 року покладається на керівників закладів освіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Карандєєва  Р. В. 

Міністр Олександр ТКАЧЕНКО


