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1. КВІТУ с. м.
ЯРБСЬКО Н.
Гсловам обласних, Київської міської 
держадміністрацій

Прошу опрацювати питання щодо забезпечення фінансування закупівлі 
шкільних підручників з урахуванням оплати 50 відсотків їх вартості за рахунок 
коштів державного бюджету та 50 відсотків -  за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. За результатами внести узгоджені пропозиції разом із проектом 
листа до відповідних органів місцевого самоврядування щодо виділення 
необхідних коштів із місцевих бюджетів на закупівлю підручників, а також 
добудову дошкільних навчальних закладів.

Строк -  до 3серпня 2015 року

2. ПЕТРЕНКУ П. В.
КВІТУ С. М.

Прошу опрацювати питання запровадження в Україні інституту 
освітнього омбудсмена та подати Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції.

Строк -  до 10 серпня 2015 року

3. КВІТУ с м .

Прошу прискорити внесення в установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів проектів актів, визначених у дорученні Прем’єр-міністра 
України від 9 вересня 2014 р. №29531/1/1-14 до Закону України “Про вищу 
освіту”, зокрема проекту Порядку затвердження атестаційною колегією МОН 
рішень вченої ради вищого навчального закладу (вченої ради структурного 
підрозділу) та вченої (науково-технічної) ради наукових установ щодо 
присвоєння вченого звання професора, доцента/ старшого дослідника, проекту 
зразків державних документів пщприсвррнн^іченимщїь. облдержЖ ш^ ^ я!
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4. КВІТУ С. М.

Прошу опрацювати питання щодо збільшення починаючи з 1 вересня 
2015 р. обсягу навчальних годин для вивчення іноземної мови, насамперед 
англійської, у загальноосвітніх навчальних закладах та поінформувати Кабінет 
Міністрів.

КИРИЛЕНКУ В. А.

ФЕДОРЧУКУ В. Я., ЗАЯЦЮ А. І.
Коблошу В. В. (Поспелову О. О.), ЯщукВ. В., Інд. 71 (Клименку О. І.), 
Кутецькій В. М., Матійчик Т. М., ЯнчукуЮ. М.
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