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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 2017 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 2017 рік (далі -  План), що 

додається.

3. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій 

(Кононенко О. Б.) до 25 грудня 2016 року забезпечити оприлюднення Плану, 

шляхом розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і 

науки України (www.mon.gov.ua).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ■ /$Г /. __ 20 /^ р . м. Київ

http://www.mon.gov.ua


3. Департаменту правового забезпечення (Ярмистий М. М.) 

забезпечити до 15 січня 2017 року інформування уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики 

про оприлюднення Плану.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра освіти і науки України, Комітету з фізичного 

виховання та спорту, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту освітньої 

аналітики, Українському центру оцінювання якості освіти здійснювати 

підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності 

відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

-  керівника апарату Гребу Р. В.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України
«-/? » г/с.аусЖ 2016 року № / О  -р-С'

' У у

План

діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство освіти і науки України, з підготовки

проектів регуляторних актів на 2017 рік

№
п/п

Назва проекту регуляторного 
акту

Обґрунтування необхідності 
прийняття регуляторного акту

Строк підготовки 
регуляторного акту

Назва структурного 
підрозділу (ЦООВ та їх 

структурного підрозділу), 
що розроблятимуть 
регуляторний акт

1 . 2. 3. 4.
1 . Проект наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про 
затвердження Порядку надання 
навчальній літературі, засобам 
навчання і навчальному 
обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки 
України»

Забезпечення удосконалення 
процедури надання навчальній 
літературі, засобам навчання і 
навчальному обладнанню грифів 
та свідоцтв Міністерства освіти і 
науки України

Лютий 2017 року

\

Міністерство освіти і 
науки України, Інститут 
модернізації змісту освіти

2. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку та 
критеріїв, за якими 
здійснюється надання вищому 
навчальному закладу статусу 
національного»

Реалізація завдань, передбачених 
дорученням Прем’єр-міністра 
України від 9 вересня 2014 р. 
№ 29531/1/1-14 до Закону 
України «Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 р. № 1556-VII

Квітень 2017 року Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент вищої освіти



3. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Положення про 
дослідницький. університет та 
критерії, що включають 
показники, приведені до 
кількості науково-педагогічних 
і наукових працівників вищого 
навчального закладу»

Реалізація завдань, передбачених 
дорученням Прем’єр-міністра 
України від 9 вересня 2014 р. 
№ 29531/1/1-14 до Закону 
України «Про вищу освіту» від 
1 липня 2014 р. № 1556-УИ

Квітень 2017 року Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент вищої освіти

4. Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
внесення змін до Положення 
про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці в 
закладах, установах, 
організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству 
освіти і науки України»

Приведення проекту наказу 
Міністерства освіти і науки 
України «Про внесення змін до 
Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці в 
закладах, установах, 
організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству 
освіти і науки України» у 
відповідність до вимог Кодексу 
цивільного захисту України

Жовтень 2017 року Міністерство освіти і 
науки України, Інститут 
модернізації змісту освіти

5. Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про 
конкурсний відбір проектів 
підручників для 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів»

Врегулювання конкурсного 
відбору проектів підручників для 
організації навчання учнів 
початкової школи 
загальноосвітніх навчальних 
закладів. Забезпечення створення 
нового покоління підручників 
для початкової школи відповідно 
до Концептуальних засад 
реформування середньої освіти 
«Нова українська школа»

Жовтень 2017 року Міністерство освіти і 
науки України, Інститут 
модернізації змісту освіти



л . Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
внесення змін до Положення 
про організацію роботи з 
охорони праці учасників 
навчально-виховного процесу в 
установах і навчальних 
закладах»

Забезпечення відповідності 
проекту наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
внесення змін до Положення про 
організацію роботи з охорони 
праці учасників навчально- 
виховного процесу в установах і 
навчальних закладах» до вимог 
Кодексу цивільного захисту 
України

Листопад 2017 року Міністерство освіти і 
науки України, Інститут 
модернізації змісту освіти

7. Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про 
опорні школи»

Приведення проекту наказу 
Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження 
Положення про опорні школи» у 
відповідність до нової редакції 
Закону України «Про освіту»

Листопад-грудень 
2017 року

Міністерство освіти і 
науки України, Інститут 
модернізації змісту освіти

8. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів 
України щодо діяльності 
технологічних парків»

Забезпечення виконання Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності 
технологічних парків»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
діяльності
технологічних парків»

Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій

9. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку 
розгляду експертизи та 
державної реєстрації проектів 
технологічних парків, 
затвердженого постановою

Забезпечення реалізації Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності 
технологічних парків»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо

Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій



------
Кабінету Міністрів України від 
17 грудня 1999 р. № 2311»

діяльності
технологічних парків»

10. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку 
державної реєстрації 
технологічних парків, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
29 листопада 2006 р. № 1657 
«Деякі питання організації 
діяльності технологічних 
парків»

Забезпечення реалізації Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності 
технологічних парків»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
діяльності
технологічних парків»

Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій

11. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
погодження закупівлі 
технологій, придбання яких 
передбачається за бюджетні 
кошти»

Реалізація положень Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
врегулювання деяких питань та 
стимулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
врегулювання деяких 
питань та 
стимулювання 
діяльності у сфері 
трансферу технологій»

Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій

12. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
погодження трансферу та 
реєстрації технологій, що 
експортуватимуться»

Забезпечення виконання 
положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання 
деяких питань та стимулювання 
діяльності у сфері трансферу 
технологій»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо

Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій



врегулювання деяких 
питань та 
стимулювання 
діяльності у сфері 
трансферу технологій»

13. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку надання 
субсидій для створення 
високотехнологічних 
виробництв»

Реалізація положень Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
врегулювання деяких питань та 
стимулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
врегулювання деяких 
питань та 
стимулювання 
діяльності у сфері 
трансферу технологій»

Міністерство освіти і 
науки України 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій

14. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
забезпечення підтримки 
патентування вітчизняних 
винаходів за кордоном»

Забезпечення приведення у 
відповідність проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
забезпечення підтримки 
патентування вітчизняних 
винаходів за кордоном» до 
положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання 
деяких питань та стимулювання 
діяльності у сфері трансферу 
технологій»

Протягом шести 
місяців з дня набрання 
чинності Законом 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
врегулювання деяких 
питань та 
стимулювання 
діяльності у сфері 
трансферу технологій»

Міністерство освіти і 
науки України, 
департамент інноваційної 
діяльності та трансферу 
технологій

15. Проект наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
внесення змін до наказу

3 метою приведення у 
відповідність до вимог 
законодавства уніфікованих

Після прийняття 
Законів України «Про 
освіту», «Про

Міністерство освіти і 
науки України, Державна 
інспекція навчальних



Міністерства освіти і науки 
України від 20 травня 2013 р. 
№ 560 «Про затвердження
уніфікованих актів»

Заступник Міністра -  керівник апарату

Маркевич В. А.

форм актів перевірки навчальних 
закладів (у разі прийняття 
нормативно-правових актів)

професійну освіту», 
інших нормативно- 
правових актів у сфері 
освіти, в тому числі 
прийнятих в процесі 
імплементації Закону 
України «Про вищу 
освіту»______________

закладів України

Р. В. Треба

481 - 32-59


