
Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти

Про внесення бюджетних 
конкурсних пропозицій

Шановні колеги! 

Відповідно до пункту 5 розділу XV Порядку прийому до закладів фахової 
передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України 20 квітня 2022 року № 364, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822:

До 31 травня 2022 року заклад освіти, що претендує на отримання місць 
за державним або регіональним замовленням на підготовку за освітньо-
професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації 
переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 23 
червня 2022 року включно.

Відповідно до пункту 5 розділу XV Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України 27 квітня 2022 року № 392, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823:

До 31 травня 2022 року заклад вищої освіти, що претендує на отримання 
місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого 
бакалавра, а також магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 
«Міжнародне право», вносить (підтверджує) до ЄДЕБО пропозиції щодо 
максимальних обсягів державного замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції 
створюються (підтверджуються) на підставі відповідних погоджених 
максимальних обсягів та вносяться до ЄДЕБО не пізніше 15 червня 2022 року.
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Повідомляємо, що наразі відбувається доопрацювання програмного 
забезпечення ЄДЕБО, в тому числі і в частині внесення конкурсних пропозицій. 
Після завершення доопрацювання закладам фахової передвищої та вищої освіти 
буде надано можливість внесення до ЄДЕБО бюджетних конкурсних 
пропозицій.

Про відповідні терміни внесення заклади буде проінформовано 
додатково.

З повагою
Перший заступник Міністра Андрій ВІТРЕНКО

Віталій Носок 
nvi@mon.gov.ua


