
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 '  20

м. Київ
№ <?/<£

Про внесення змін до Плану 
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 на 2019 рік

На виконання частин третьої та четвертої статті 7 Закону України 
«Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» щодо 
забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів регуляторними органами

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Плану 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 на 2019 рік, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 
№ 1350, зміни, що додаються.

2. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.А.) внести відповідні відмітки в архівні 
справи.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Лілія ГРИНЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від__________ 2019 року №

Зміни
до Плану 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 на 2019 рік
«

№
з/п

Назва проекту 
регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття 
регуляторного акта

Строк
підготовки
регуляторного
акта

Назва структурного підрозділу 
(ЦОВВ та їх структурного 
підрозділу), що розроблятимуть 
регуляторний акт

29. Проект наказу 
Міністерства освіти 
і науки України 
«Про затвердження 
Положення про 
дуальну форму 
здобуття 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти»

Підставою для розроблення проекту наказу 
Міністерства освіти і науки України є 
реалізація частини 10 та частини 12 статті 9 
Закону України «Про освіту», 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2018 року № 660 «Про 
схвалення Концепції підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти», 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03 квітня 2019 р. № 214-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти»

Вересень 2019 
року

Міністерство освіти і науки 
України, директорат професійної 
освіти



з о . Проект наказу 
Міністерства освіти 
і науки України 
«Про затвердження 
Положення про 
інституційну форму 
здобуття 
професійної 
(професійно- 
технічної) освіти»

Проект наказу розроблено з метою реалізації 
частини дванадцятої статті 9 Закону України 
«Про освіту», що забезпечить визначення 
порядку здобуття професійної (професійно- 
технічної) освіти за інституційною формою.

Генеральний директор 
директорату професійної освіти

Вересень 2019 
року

Міністерство освіти і науки 
України, директорат професійної 
освіти

Ірина ШУМІК


