
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
'УЛ  м - К и ї в  №

Про затвердження 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 2023 рік

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити 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 на 2023 рік (далі - План), 
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:

1) здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2) у разі виникнення потреби у розробці нових проектів регуляторних 
актів, які не внесенні до Плану, забезпечити внесення змін до нього не пізніше 
десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту, але не пізніше 
дня його оприлюднення.



1) до 25 грудня 2022 року оприлюднення цього наказу шляхом 
розміщення на офіційному вебсайті Міністерства;

2) до 10 січня 2023 року інформування Державної регуляторної служби 
України про оприлюднення Плану.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Міністра Андрій ВІТРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки 
України
« 9 4 » 4 ^  2022 року № 4 / ОР}

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 на 2023 рік

№
з/п

Назва проекту регуляторного 
акту

Обґрунтування необхідності прийняття 
регуляторного акту

Строк 
підготовки 
регулятори 
ого акту

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

1 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Порядку 
здійснення громадської 
акредитації закладу загальної 
середньої освіти»

Відсутність нормативного регулювання 
процедури громадської акредитації закладів 
загальної середньої освіти, передбаченої 
статтею 50 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», що 
унеможливлює здійснення громадськими 
фаховими об’єднаннями, іншими 
юридичними особами незалежного 
оцінювання якості освіти та освітньої 
діяльності закладів освіти

28.02.2023 Державна служба 
якості освіти України, 
Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти



2 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
внесення змін до Типових 
правил прийому до закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти України»

У зв’язку із внесенням змін до Закону 
України «Про професійну (професійно- 
технічну) освіту»

31.03.2023 Директорат 
професійної освіти

3 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку 
реєстрації технологій та їх 
складових, що створенні чи 
придбані за бюджетні кошти 
або створені чи придбані 
підприємствами державної 
форми власності»

Необхідність визначення процедури 
внесення змін до реєстраційної картки 
технології

31.03.2023 Директорат науки та 
інновацій

4 Проект наказу МОН «Про 
затвердження Змін до 
Положення про порядок 
здійснення інноваційної 
освітньої діяльності»

Відповідно до абзацу двадцять восьмого 
частини першої статті 64 Закону України 
«Про освіту»

31.03.2023 Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти

5 Проект наказу МОН «Про 
затвердження Змін до 
Порядку надання грифів 
навчальній літературі та 
навчальним програмам»

Відповідно до абзаців восьмого та 
дванадцятого частини другої статті 54 
Закону України «Про повну загальну 
середню освіту»

31.03.2023 Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти

6 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови

Вдосконалення законодавства України в 
частині запровадження механізму єдиного 
обліку дітей та учнів, що ведеться з метою

30.06.2023 Директорат цифрової 
трансформації



Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017 р. № 684»

забезпечення здобуття ними дошкільної та 
повної загальної середньої освіти

7 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про 
дуальну форму здобуття 
вищої та фахової передвищої 
освіти»

На виконання вимог положень частини 
дванадцятої статті 9 Закону України «Про 
освіту»

30.08.2023 Директорат фахової 
передвищої, вищої 
освіти

8 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до критеріїв, за 
якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження 
господарської діяльності у 
сфері вищої освіти та 
визначається періодичність 
проведення планових заходів 
державного нагляду 
(контролю) Державною 
службою якості освіти»

Необхідність приведення змісту діючого 
нормативно-правового акта у відповідність 
до вимог чинного законодавства України та 
з метою підвищення рівня організації, 
забезпечення і реалізації суб’єктами 
освітньої діяльності освітнього процесу 
(пункт 6 протоколу наради під головуванням 
Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 
«Про запровадження єдиної міжвідомчої 
електронної платформи щодо набору 
іноземних студентів до закладів вищої 
освіти» (реєстр. № 1975/0/1-21 від 
19.01.2021)

30.08.2023 Державна служба 
якості освіти України, 
Директорат фахової 
передвищої, вищої 
освіти

9 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Умов прийому 
на навчання для здобуття 
фахової передвищої освіти в 
2024 році»

Реалізація статей 13, 43 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту»

31.10.2023 Директорат фахової 
передвищої, вищої 
освіти



10 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Порядку 
проведення апробації 
навчальної літератури»

На виконання абзацу сьомого частини 
четвертої статті 75 Закону України «Про 
освіту»

31.10.2023 Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти

11 Проект наказу МОН «Про 
затвердження Порядку 
надання професійної 
підтримки та допомоги 
педагогічним працівникам»

Відповідно до частини другої статті 54 
Закону України «Про повну загальну 
середню освіту»

30.11.2023 Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти

12 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Порядку 
проведення інституційного 
аудиту закладів дошкільної 
освіти»

Відсутність будь-якого нормативно- 
правового акта, який визначав би 
особливості та процедури проведення 
інституційного аудиту в закладах 
дошкільної освіти, передбаченого частиною 
четвертою статті 69 Закону України «Про 
освіту»

31.12.2023 Державна служба 
якості освіти України, 
Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти

13 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Порядку 
проведення інституційного 
аудиту закладів позашкільної 
освіти»

Відсутність будь-якого нормативно- 
правового акта, який визначав би 
особливості та процедури проведення 
інституційного аудиту в закладах 
позашкільної освіти, передбаченого 
частиною четвертою статті 69 Закону 
України «Про освіту»

31.12.2023 Державна служба 
якості освіти України, 
Директорат дошкільної, 
шкільної, позашкільної 
та інклюзивної освіти

14 Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
внесення змін до Положення 
про акредитацію освітньо-

Необхідність вдосконалення законодавства 
України в частині врегулювання порядку, 
процедури і критеріїв проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-

31.12.2023 Державна служба 
якості освіти України,



професійних програм фахової 
передвищої освіти»

професійних програм фахової передвищої 
освіти

Департамент фахової 
передвищої, вищої 
освіти

В. о. директора департаменту 
правового забезпечення Ігор ТРУБІН


