
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
оЛ 20 ЛОр. м-Київ №  5 О

Про організацію виконання заходів 
з відстеження результативності 
дії регуляторних актів у 2020 році

На виконання статті 10 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План -  графік з відстеження результативності дії 
регуляторних актів Міністерства освіти і науки України на 2020 рік (далі -  
План-графік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, 
Комітету фізичного виховання та спорту, Інституту модернізації змісту 
освіти, Українському центру оцінювання якості освіти забезпечити:

1) підготовку звітів з відстеження результативності дії 
регуляторних актів відповідно до вимог та за формою, встановленою 
Методикою відстеження результативності регуляторного акта, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2004 р. № 308,у визначені терміни;

2) подання звітів про відстеження результативності дії 
регуляторних актів до Державної регуляторної служби України;

3) оприлюднення звітів про відстеження результативності дії 
регуляторних актів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в розділі 
«Регуляторна політика» не пізніше як у десятиденний термін від дня їх 
підписання Міністром або особою, яка його замінює;

4) надання копій звітів про відстеження результативності дії 
регуляторних актів департаменту правового забезпечення не пізніше 
наступного робочого дня після їх оприлюднення;

5) у разі виникнення потреби у відстеженні нових проектів 
регуляторних актів, які не внесенні до Плану-графіку, забезпечити внесення 
змін до нього.



3. Департаменту правового забезпечення забезпечити 
оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
Міністерства.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Ганна НОВОСАД



План -  графік

з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих і розроблених Міністерством освіти і науки
України, на 2020 рік

№
п/п

Назва (проекту) регуляторного 
акту (дата, номер, інформація про 

реєстрацію в Мін’юсті (в разі 
наявності)

Вид відстеження 
(вид даних, які 

використовуються 
для відстеження

Строк підготовки 
та оприлюднення звіту з 

відстеження результативності 
регуляторного акту

Структурний підрозділ 
(посадова особа), 
відповідальний за 

проведення 
обстеження

1 . 2. 3. 4.
1 . Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 20.11.2017 № 1507 
«Про затвердження Порядку 

реєстрації міжнародних науково- 
технічних програм і проектів, що 

виконуються в рамках 
міжнародного науково-технічного 

співробітництва українськими 
вченими, а також грантів, що 
надаються в рамках такого 

співробітництва»

Повторне
відстеження

Січень 2020 року Директорат науки

2. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 09.11.2018 № 1221 
«Про затвердження Положення 

про міжшкільний ресурсний 
центр», зареєстрований в

Базове відстеження Березень 2020 року Директорат дошкільної 
та шкільної освіти



Міністерстві юстиції України 
18 січня 2019 року за № 63/33034

3. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 13.11.2018 № 1233 

«Деякі питання наукових об’єктів, 
що становлять національне 

надбання», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 

12 березня 2019 року за № 
245/33216, 246/33217, 247/33218

Базове відстеження Березень 2020 року Директорат науки

4. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17 квітня 2019 року 

№ 331 «Про затвердження 
Порядку забезпечення 

гуртожитками осіб, які здобувають 
освіту в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти»

Базове відстеження Квітень 2020 року Директорат 
професійної освіти

5. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 09.01.2019 № 17 «Про 
затвердження Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів 
загальної середньої освіти», 

зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 12 березня 
2019 року за №250/33221

Базове відстеження Квітень 2020 року Державна служба 
якості освіти України



6. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 6 березня 2019 року 

№ 221 «Про затвердження 
Положення про спеціальну школу 

та Положення про навчально- 
реабілітаційний центр»

Базове відстеження Червень 2020 року Директорат дошкільної 
та шкільної освіти

7. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 12.03.2019 № 338 

«Про державну атестацію закладів 
вищої освіти в частині 

провадження ними наукової 
(науково-технічної) діяльності», 
зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 
2019 року за № 688/33659 та за 

№ 689/33660

Базове відстеження Червень 2020 року Директорат науки

8. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 23.04.2019 № 536 

«Про затвердження Положення 
про інституційну форму здобуття 

загальної середньої освіти», 
зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 22 травня 
2019 року за № 547/33518

Базове відстеження Липень 2020 року Директорат дошкільної 
та шкільної освіти



9. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 11.07.2019 № 977 

«Про затвердження Положення 
про акредитацію освітніх програм, 
за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти», 
зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 08 серпня 
2019 року за № 880/33851

Базове відстеження Серпень 2020 Директорат вищої 
освіти і освіти 

дорослих

10. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 3 липня 2013 р. № 472 

«Про затвердження Порядку 
реєстрації технологій та їх 
складових, що створені чи 
придбані підприємствами 

державної форми власності»

Періодичне
відстеження

Серпень 2020 Директорат інновацій 
та трансферу 
технологій

11. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 лютого 2019 р.
№ 145 «Про внесення змін до 

Порядку реєстрації технологій та 
їх складових, що створені чи 

придбані за бюджетні кошти або 
створені чи придбані 

підприємствами державної форми 
власності»

Повторне
відстеження

Серпень 2020 Директорат інновацій 
та трансферу 
технологій



12. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 16.05.2019 № 659 

«Про затвердження Положення 
про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися із 
здобувачами освіти під час 

освітнього процесу», 
зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 13 червня 2019 р. 
за № 612/33583

Базове відстеження Серпень 2020 Сектор мобілізаційної 
роботи, цивільного 
захисту та безпеки 

життєдіяльності

13. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 17.07.2019 № 1002 
«Про затвердження Порядку 

конкурсного відбору підручників 
■ (крім електронних) для здобувачів 
повної загальної середньої освіти і 

педагогічних працівників», 
зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 12 серпня 2019 
року за № 902/33873

Базове відстеження Жовтень 2020 Директорат дошкільної 
та шкільної освіти



14. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 10.07.2019 № 955 
«Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2016 року 
№ 8», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 
02 серпня 2019 року за 

№ 852/33823

Базове відстеження Жовтень 2020 Директорат дошкільної 
та шкільної освіти

15. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 17.07.2019 № 1004 

«Про затвердження Порядку 
конкурсного відбору підручників 

та посібників для осіб з 
особливими освітніми потребами, 

здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти і 

посібників для здобувачів повної 
загальної середньої освіти та 
педагогічних працівників», 

зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 08 серпня 2019 

року за № 884/33855

Базове відстеження Листопад 2020 Директорат дошкільної 
та шкільної освіти

16. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 12 вересня 2018 р. №

Повторне
відстеження

Грудень 2020 Директорат науки



739 «Про затвердження Порядку 
конкурсного відбору наукових, 

науково-технічних робіт, що 
планується до виконання за 
рахунок коштів державного 

бюджету»
17. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 19 липня 2017 р. 
№ 540 «Про затвердження 

Порядку проведення державної 
атестації.наукових установ»

Повторне
відстеження

Грудень 2020 Директорат науки

18. Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 17.09.2018 № 1008 

«Деякі питання державної 
атестації наукових установ», 

зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2018 

року за № 1504/32956,
№ 1505/32957, № 1506/32958

Повторне
відстеження

Грудень 2020 Директорат науки

19. Проект наказу Міністерства освіти 
і науки України «Про 

затвердження Порядку 
зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних

Базове відстеження До дати набрання чинності 
цього акта

Директорат дошкільної 
та шкільної освіти



та комунальних наукових ліцеїв та 
наукових ліцеїв-інтернатів»

20. Проект наказу Міністерства освіти 
і науки України «Про 

затвердження Положення про 
кабінет інформатики та 

інформаційно-комунікаційних 
технологій закладів загальної 

середньої освіти»

Базове відстеження До дати набрання чинності 
цього акта

Директорат дошкільної 
та шкільної освіти


