
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССИИИГГГНННАААЛЛЛЬЬЬНННААА   ІІІНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦІІІЯЯЯ  

Закони та підзаконні акти, 
директивні документи  

у сфері вищої освіти, науки, 
науково-технічної інформації, 

науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України 

№ 8 

Міністерство освіти і науки України 

Державна наукова установа 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ  

ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ Київ 2019 



 

Серпень 2019 року 

 Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення 

наукових досліджень на 2019 рік // Президент України; Розпорядження від 06.08.2019 № 

241/2019-рп 

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. 

№ 153 // Кабінет Міністрів України; Постанова від 14.08.2019 № 745 

 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої 

освіти // Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 10.07.2019 № 635 

 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та 

популяризації української літератури у світі // Кабінет Міністрів України; Постанова, 

Порядок, Перелік від 12.06.2019 № 638 

 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти // Кабінет Міністрів 

України; Постанова, Порядок від 10.07.2019 № 639 

 Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 

серпня 2017 р. № 520 // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 10.07.2019 № 560-р   

 Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від  28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796 // Кабінет Міністрів 

України; Постанова від 17.07.2019 № 644 

 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на реалізацію проекту “Вища освіта України” // Кабінет Міністрів України; 

Постанова від 17.07.2019 № 668 

 Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту // Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок 

від 17.07.2019 № 684 

 Про внесення змін у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16 січня 2019 р. № 14 // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 14.08.2019 № 614-р 

 Про внесення змін у додаток 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16 січня 2019 р. № 14 // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 14.08.2019 № 613-р 

 Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 

2019 році // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 24.07.2019 № 580-р 

 Про утворення державної установи “Український інститут розвитку освіти” // 

Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17.07.2019 № 593-р 

  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. 

№ 1110 // Кабінет Міністрів України; Постанова від 17.07.2019 № 687  

 Про схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними 

фінансами // Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція, Заходи, План від 

10.07.2019 № 594-р 
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 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

освіти і науки на 2019 рік // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 10.07.2019 № 

497-р 

 Про внесення змін до Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних 

підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України // Міноборони України; Наказ від 11.06.2019 № 310 

 Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не 

перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Мінрегіон 

України; Наказ, Порядок, Заява, Форма типового документа, План від 30.05.2019 № 125 

 Зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році // МОН України; Наказ 

від 31.05.2019 № 760 

 Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними 

наукової (науково-технічної) діяльності // МОН України; Наказ, Методика, Форма 

типового документа, Форма, Перелік, План, Картка, Бланк, Положення від 12.03.2019 

№ 338 

 Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким 

надається підтримка держави // МОН України від 21.08.2019 № 1139 

 Про Комісію з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в 

частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності // МОН України; 

Наказ від 12.08.2019 № 1097 

 Лист МОН України від 09.08.2019 № 1/9-507 "Щодо набрання чинності Закону 

України «Про фахову передвищу освіту»" // МОН України; Наказ від 06.08.2019 № 1080 

 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення мобілізаційного 

плану закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями Міністерства 

освіти і науки України 09.08.2019 № 1/9-507 // МОН України; Наказ від 06.08.2019 № 1080 

 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 

року № 1096 // МОН України; Наказ від 31.05.2019 № 760 

 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 10 вересня 2012 року № 986 // МОН України; Наказ від 

24.05.2019 № 715 

 Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери 

інформатизації // ДА електронного урядування; Наказ, Методика, Перелік від 14.05.2019 

№ 35 
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