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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 
вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71 

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596 

  

                                 На  № ЗІ-859-21 від 11.08.2021 

 

 Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит щодо інформації 
стосовно проведення аудиту Інституту педагогіки Національної академії 
педагогічних наук та повідомляє. 

Відповідно до додатку 3 Плану заходів з реформування Національної 
академії педагогічних наук України на 2021 і 2022 роки затвердженого 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 р. № 911-р «Про 
затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних 
наук, Національної академії правових наук, Національної академії 
педагогічних наук на 2021 і 2022 роки» відповідальними за виконанням 
заходів визначені:  

- Аудит земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-

технічної бази Національної академії педагогічних наук - Національна 
академія педагогічних наук (за згодою), Міністерство фінансів України, 
Міністерство освіти і науки України, Фонд державного майна України;  

- Аудит фінансового стану Національної академії педагогічних наук 
та ефективності використання коштів державного бюджету - Національна 
академія педагогічних наук (за згодою), Міністерство фінансів України, 
Міністерство освіти і науки України; 

- Аудит організаційної структури Національної академії 
педагогічних наук, її наукових установ та їх реорганізація - Національна 
академія педагогічних наук (за згодою), Національна рада з питань розвитку 
науки і технологій (за згодою), Міністерство фінансів України, Міністерство 
освіти і науки України; 

- Аудит стану та напрями підвищення ефективності і розвитку 
наукової діяльності Національної академії педагогічних наук - Національна 
академія педагогічних наук (за згодою), Міністерство освіти і науки України; 
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- Міжнародна наукова і науково-технічна діяльність Національної 
академії педагогічних наук - Національна академія педагогічних наук (за 
згодою), Міністерство освіти і науки України. 

Пропонуємо звернутись щодо отримання інформації до визначених 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 р. № 911-р «Про 
затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних 
наук, Національної академії правових наук, Національної академії 
педагогічних наук на 2021 і 2022 роки» виконавців. 

 

 

 

Державний секретар 

Міністерства економіки України                            Тетяна ГАЛАБУДСЬКА 


