
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до; постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1203»

. Зміст положення акта .... 
[ законодавства

Зміст відповідного положення 
проекту акта

Пояснення змін

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1203

Перший заступник Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства

Перший заступник Міністра 
розвитку громад та територій

Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 
829 «Деякі питання оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади»

Заступник Міністра 
соціальної політики

Заступник Міністра соціальної 
політики

Заступник ■ Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

На виконання підпункту 2 пункту 2 
протоколу № 1 засідання Координаційної 
ради з питань впровадження реформи у 
сфері освіти від 09 квітня 2019 року

Заступник Міністра 
інформаційної політики

Заступник ' Міністра культури, 
молоді та спорту ■

В ідповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 вересня 2019 р. 
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади»

Заступник Міністра з 
питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб

Заступник Міністра . у справах 
ветеранів, тимчасово' окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб

Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 вересня 2019 р. 
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи 
центральних органів виконавчої влади»



в- ь е е *

Заступник Голови 
Казначейства

Заступник Г олови Казначейства 
Представник Смільного

представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні 
(за згодою)

На виконання підпункту 2 пункту 2 
протоколу № 1 засідання Координаційної 
ради з питань впровадження реформи у 
сфері освіти від 09 квітня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
еро Координаційну раду з питань впровадження реформи у сфері освіти

4 .  Рада відповідно до 
покладених на неї завдань:

3) проводить моніторинг 
стану виконання органами 
виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування 
покладених на них завдань, 
зокрема з питань реалізації 
Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” на період до 
2029 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 
2016 р. № 988 (Офіційний вісник

4. Рада відповідно до покладених 
на неї завдань:

3) проводить моніторинг стану 
виконання органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування 
покладених на них завдань, зокрема з 
питань реалізації Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016. р. № 988 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 
1,  ст. 22) та Концепції реалізації 
державної політики у сфері

Координаційній раді з питань 
впровадження реформи у сфері освіти 
необхідно проводити моніторинг стану 
виконання Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти «Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта» на період до 
2027 року, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2019 р. №419.



України, 2017 р., № 1, ст. 22); професійної (професійно-технічної)
освіти «Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта» на 
період до 2027 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12 червня 2019 р. № 419 
(Офіційний вісник України від 
27.06.2019 № 49 ст. 1680);

Генеральний директор
директорату професійної освіти Ірина Шумік


