
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
С *  20 Д р .

Київ
N9

Про забезпечення реалізації заходів, 

спрямованих на виконання Закону У країни 

«Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності»
\

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з метою підвищення 

виконавської дисципліни при підготовці та супроводі проектів 

регуляторних актів

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства та

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів У країни через Міністра освіти і науки 

забезпечити дотримання вимог Закону України <Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час підготовки 

проектів регуляторних актів.

2. Департаменту правового забезпечення, відповідно до

компетенції, забезпечити:

1) щорічно до 10 грудня узагальнення пропозицій структурних 

підрозділів Міністерства, формування та подання на затвердження Плану



діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки 

проектів регуляторних актів на наступний рік;

2) щорічно оприлюднення Плану діяльності Міністерства освіти і 

науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 

офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України не пізніш як у 

десятиденний строк після його затвердження;

3) щорічно до 20 грудня узагальнення пропозицій структурних 

підрозділів Міністерства, формування та подання на затвердження Плану- 

графіку з відстеження результативності дії регуляторних актів Міністерства 

освіти і науки України на наступний рік;

4) щорічно оприлюднення Плану -  графіку з відстеження 

результативності дії регуляторних актів Міністерства освіти і науки У країни 

на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України не пізніш як у 

десятиденний строк після його затвердження;

5) щорічно до 1 лютого узагальнення поданої структурними 

підрозділами Міністерства інформації про здійснення державної 

регуляторної політики Міністерством та подання її Державній регуляторній 

службі України.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки 

України, забезпечити дотримання вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

Г) під час розробки проектів регуляторних актів забезпечити:



оприлюднення проекту регуляторного акта разом із відповідним 

аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти 

і науки України;

після підписання пакету документів до проекту регуляторного акта 

(проект акта, пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу, 

повідомлення про оприлюднення проекту акта), який надсилається на 

погодження до Державної регуляторної служби України, подання 

відповідальним виконавцем (розробником регуляторного акта) департаменту 

правового забезпечення копій зазначених документів;

вносити зміни до Плану діяльності Міністерства освіти і науки 

України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 

наступний рік упродовж п’яти робочих днів з дня початку підготовки проекту 

акта, який не передбачений цим Планом;

1) подавати департаменту правового забезпечення: 

щорічно до 1 грудня пропозиції до Плану діяльності Міністерства 

освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 

наступний рік, за формою згідно з додатком 1;

щорічно до 10 грудня пропозиції до Плану-графіку з відстеження 

результативності дії регуляторних актів Міністерства освіти і науки України 

на наступний рік, за формою згідно з додатком 2;

щорічно до 5 грудня пропозиції до переліку регуляторних актів, які 

потребують перегляду з метою їх приведення у відповідність з принципами 

державної регуляторної політики, на наступний рік;

щорічно до 15 січня інформацію про здійснення державної 

регуляторної політики Міністерством, відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про



здійснення ними державної регуляторної політики, затверджених наказом 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва від 06.05.2004 № 50;

щокварталу до 5 числа останнього місяця кварталу інформацію щодо 

виконання заходів з підготовки регуляторних актів, за формою згідно з 

додатком 3.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2013 № 1795 «Про забезпечення виконання завдань з 

реалізації державної регуляторної політики Міністерством освіти і науки 

України».

5. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра освіти і науки В. КОВТУНЕЦЬ



Додаток 1
до наказу Міністерства освітим і науки України 
від ________ 2018 № _____

План
діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки
проектів регуляторних актів

№
з/п

Назва проекту регуляторного акту Обґрунтування необхідності 
прийняття регуляторного акту

Строк
підготовки

регуляторного
акта

Назва структурного 
підрозділу (ЦОВВ та 

їх структурного 
підрозділу), що 
розроблятимуть 

регуляторний акт
1 2 3 4 5



Додаток 2
до наказу Міністерства освітим і науки України 
від 2018 № ____

План -  графік

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

№ Назва (проекту) регуляторного Вид відстеження Строк підготовки Структурний підрозділ
п/п акту (дата, номер, інформація про (вид даних, які та оприлюднення звіту з (посадова особа),

реєстрацію в Мін’юсті (в разі використовуються відстеження результативності. відповідальний за
наявності) для відстеження регуляторного акту проведення

обстеження
1. 2. 3. ....._.і:..__.._ і



Додаток З
до наказу Міністерства освітим і науки України 
від ___ 2018 №

Інформація щодо виконання заходів з підготовки регуляторних актів

№ Види і назви Відповідальні за Дата Зауваження та Врахування Дата підготовки,
проектів розроблення та підготовки, пропозиції до зауважень та оприлюднення звіту про

регуляторних актів супроводження оприлюднення проектів пропозицій до відстеження
проектів проекту регуляторних регуляторних результативності

регуляторних регуляторного актів, отримані актів регуляторного акта
актів акта, після (так/ні/

повідомлення оприлюднення частково)
про (є/немає)

оприлюднення Б азове П ов торн е П еріодичне

та аналізу
регуляторного

впливу


